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Warmte is goed voor 
de spieren. Dat vind ik 
tenminste. Ik heb er 
nooit wat over gelezen 
of gehoord, maar 
ervaar warmte bij het 
sporten als prettig. Wat 
dat betreft is de zomer 
voor mij natuurlijk het 
ideale sportseizoen. 
De afgelopen weken 
met het zomerbadminton begon het al aardig op te 
warmen in de zaal en werd er heel wat afgezweet. 
Op de baan, onder en na de douche en vooral ook 
in de kantine, de chocoladerepen kunnen er over 
meepraten… Je moet wat meer drinken dan anders, 
maar aan het eind van de avond heb je vaker dan 
anders het gevoel lekker gespeeld te hebben.

Een koude zaal vind ik daarentegen maar niks om 
te sporten. In Aalsmeer hebben ze er last van, in 
Grootebroek ook en in ook onze eigen hal hebben we 
wel eens met jassen aan moeten zitten tijdens een 
thuiswedstrijd in hartje winter. Afgelopen seizoen 
ging de verwarming pas aan toen het buiten -10 
was. Tijdens het spelen raak je een beetje bezweet, 
maar door de koude lucht voelt alles al snel ijskoud 
aan. Het risico op blessures neemt met de graad 
toe denk ik. Bij het zomerbadminton is er – en dat 
is een gevaarlijke uitspraak – nog geen blessure 
voorgekomen. Misschien is het daarom een goed 
idee om in de komende winter de kachel lekker naar 
24 graden op te poken.

Wat mij betreft mag het in ieder geval een mooi, 
tropisch warm badmintonjaar worden!

Namens de redactie veel leesplezier,
Niels

NAMENS 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
penningmeester@bvhuizen96.nl

Jeugdcommissie
Loes Naus
035 - 5257165 
loes.naus@bvhuizen96.nl

Barcommissie
Melvin Trost
06 - 26872933
melvin.trost@bvhuizen96.nl

Technische Commissie
Vacature
tc@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,

Het eerste nummer van 2010/2011 staat weer 
boordevol aan informatie voor het komende 
seizoen. Het zal informatie geven over 
activiteiten, speelschema’s, competitieroosters, 
huishoudelijke regels etc.
We noemen boekje 1 dan ook niet voor niets: 
het bewaarnummer.

Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er 
een paar bestuurlijke veranderingen. De 
bestuursleden voor dit jaar zijn Els Hautmann (Secretariaat), Gert-Jan van 
Loenen (Penningmeester), Loes Naus (Jeugd), Niels Jongerden (Redactie), 
Melvin Trost (Bar), Steef Vredeveld (Recreanten) en mijzelf (Voorzitter). Helaas 
hebben we geen voorzitter kunnen vinden voor de TC. We hebben dit jaar 
geen vice voorzitter gekozen. Verderop in dit nummer zullen de bestuursleden 
zichzelf en daarmee hun commissie aan u voorstellen. 

Dit jaar heeft Melvin het voorzitterschap van de Bar op zich genomen. Op de 
ALV hebben een aantal mensen zich opgegeven om Melvin te helpen om de 
bartaken in te vullen.

Net zoals afgelopen jaren spelen we op de vertrouwde speelavonden en 
speeltijden, ook de competitie wordt weer op 7 zondagen gespeeld. Jeugd en 
senioren door elkaar.
De TC heeft dit jaar de indelingen weer gemaakt met behulp van het 
voorkeursformulier dat iedereen moest invullen. De TC heeft dit jaar weer een 
moeilijke taak gehad. Het lijkt er op of het elk jaar complexer wordt om de 
teams samen te stellen.

De trainingen worden bij de junioren weer verzorgd door Peter Verdooren en 
Ricardo Watchman. Bij de senioren hebben we dit jaar dezelfde trainer als vorig 
jaar, Hari Lumi. Bij de senior recreanten verzorgt Peter weer de trainingen. 

De volgende sponsoren helpen ons dit jaar: onze hoofdsponsor Color 
Holland en de subsponsoren Pets Place en WorldWide TravelGuide B.V. De 5 
Sterren en Neveru hebben er voor gekozen te stoppen met sponsoring van 
onze vereniging. Ik wil Yme en Peter hartelijk danken voor de jarenlange 
ondersteuning van onze club.

Ik wens jullie allemaal een sportief en blessurevrij seizoen.
Roel de Heij
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VAN HET SECRETARIAAT
Hallo badmintonners, fijne vakantie
gehad? Over ruim 1 maand gaat het 
badmintonseizoen weer beginnen. 
Bij veel commissieleden moeten de 
hersenen nu al overuren maken om er 
weer een leuk en informatief clubblad 
van te maken. Misschien wel aardig 
om nieuwe leden het een en ander 
over onze vereniging te vertellen. 
Deze vereniging bestaat sinds 1 april 
1996 en is ontstaan na een fusie van 
drie verenigingen. We starten dit 
seizoen met 198 leden,waarvan 57 
jeugdleden, maar hopen dat de Open 
Dagen op 7 en 9 september ons weer 
een aantal nieuwe leden zal opleveren. 
Alle jeugdleden mogen een vriendje of 
vriendinnetje meenemen.
Senioren, als jullie nog iemand 
enthousiast kunnen maken voor de 
badmintonsport, iedereen is van harte 
welkom tijdens de open dagen. Wij, 
als bestuur, gaan er weer met veel 
enthousiasme tegenaan en proberen 
via advertenties, flyers e.d. menigeen
enthousiast te maken voor de 
badmintonsport.

Een van de taken van het secretariaat 
is het ledenbestand up-to-date 
te houden. Als er wijzigingen 
plaatsvinden in naam, adres, 
telefoonnummer of email laat het mij 
dan even weten.
Veel in- en uitgaande correspondentie 
loopt via het secretariaat en ik 
zorg ervoor dat alles bij de juiste 
commissies terecht komt. Voor alle 
vragen over speeltijden, contributie, 
ledenpassen, clubshirts e.d. kun je bij 
het secretariaat terecht.
Elke dinsdag- en donderdag vinden er 
voor alle jeugdleden trainingen plaats. 
Voor de senioren is er op dinsdag en 

donderdag gelegenheid om vrij te 
spelen en/of te trainen. Elk nieuw lid 
heeft recht op 4 gratis trainingen. 

In dit clubblad zit voor ieder lid een 
contributiebrief. Na ontvangst van 
je contante betaling, overschrijving 
op Rabobanknr. 1029.61.204 of het 
inleveren van je machtiging, (van 
de meeste leden hebben wij al een 
machtiging) ontvangen alle senioren 
vanaf dinsdag 24 augustus 2010 
een nieuwe pas. Graag je oude pas 
inleveren. Een vriendelijk verzoek 
om bij het afhalen van je pas ook 2 
bardiensten in te vullen. Jeugdleden 
ontvangen geen pas maar kunnen hun 
machtiging wel bij mij inleveren. Bij 
een machtiging wordt de contributie in 
twee termijnen (september 2010 en 
januari 2011) afgeschreven.               
                 
Ieder nieuw lid ontvangt van het 
secretariaat een pas om mee 
in te hangen. We werken bij de 
vereniging met 3 soorten passen. 
De veren competitiespelers hebben 
een pas met een rood vakje, de 
nylon competitiespelers met een 
geel vakje en de recreanten met 
een groen vakje. Alle nieuwe leden 
kunnen op deze manier zien bij wie 
ze hun pasje op het inhangbord 
kunnen plaatsen. Aarzel niet nieuwe 
leden, hang je pasje gerust bij 
andere recreanten. Vind je dit toch 
moeilijk, loop dan even naar een 
lid van de recreantencommissie. Bij 
verlies van je pas kun je een nieuwe 
bij het secretariaat bestellen. De 
kosten hiervoor zijn € 2,50. Alle 
competitiespelers hebben een nieuwe 
pas van de Nederlandse Badminton 
Bond ontvangen. 
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VAN DE PENNINGMEESTER
Nu zit ik heerlijk buiten aan het begin van de zomervakantie dit stukje te 
schrijven en evalueer ik het afgelopen seizoen en kijk ik vooruit naar het 
komend seizoen met betrekking tot het penningmeesterschap.
De contributie inningen gingen het afgelopen seizoen goed, op enkele leden na 
die vergeten waren dat  ze al een machtiging hadden afgegeven en dus toch 
zelf de contributie over maakten. Ik ga ervan uit dat dit jaar beter gaat. 
De twee grote voordelen van de machtiging is dat het verschuldigde bedrag in 
twee termijnen wordt afgeschreven en dat het mij een hoop tijd bespaart!!

Dus als je nog geen machtiging heb afgeven doe dat dan voor dit nieuwe 
seizoen.

Verder is het experiment van de dinsdagavond om de jeugd en senioren een  
half uur door elkaar te laten spelen tussen 19:30 en 20:00 als zeer positief 
ervaren en hebben we dan ook voor dit jaar weer de zaal gehuurd.
Hoewel het afgelopen seizoen weer financieel positief is afgesloten en we
voor dit seizoen geen verhogingen hebben moeten doorvoeren , zijn we zeer 
benieuwd naar de ontwikkelingen betreft subsidies van gemeente en bijdragen 
naar de bond. Maar dat zijn zorgen voor later.

Ik wens iedereen alvast een prettig blessurevrij seizoen 2010-2011 toe en ga 
genieten van een wel verdiende vakantie.

Groet,
Gert-Jan

Bij verlies is men verplicht een 
vervangende sportpas bij de NBB aan 
te vragen!! De kosten zijn € 7,50. 
Leden, die een introducé mee 
willen nemen kunnen bij mij een 
introducépasje komen halen. De 
kosten voor een introducé zijn € 5,00. 
Het is wel de bedoeling dat deze pas 
nog dezelfde avond bij de bar wordt 
ingeleverd. 

Nieuwe leden opgelet!! Willen 
jullie alles weten over toernooien, 
nieuwsbrieven, clubinformatie, na-
competitie en allerlei activiteiten kijk 
dan op de borden in de sporthal en de 
kantine.

Tot slot wil ik iedereen vragen om 
ernstige blessures, langdurige 
afwezigheid i.v.m. ziekte van jezelf of 
je clubgenoten aan het secretariaat 
door te geven. Het bestuur kan hier 
dan aandacht aan besteden.

Ik wens alle leden een sportief en 
gezellig badmintonjaar!!
Tot ziens in de sporthal.

P.S. Vergeet niet bij de eerste 
speelavond (dinsdag 24 augustus) 
je machtiging en je oude pas mee 
te nemen.  

Els Hautmann



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 8

Op de ALV kwam het verzoek naar voren 
om een strippenkaart in te voeren voor 
oud badmintonspelers die gedurende 
het seizoen een enkele keer willen 
spelen.
Patrick heeft naar aanleiding van dit 
verzoek een compleet uitgewerkt 
voorstel gemaakt en voorgelegd aan het 
bestuur (dank hier voor).Het bestuur 
heeft besloten om voor het seizoen 
2010-2011 dit te testen, aan het eind 
van het seizoen zullen we dit evalueren 
en dan een definitief besluit nemen.

Samenstelling, voorwaarde en kosten 
strippenkaart
• 10 strippen op een kaart
• 1 strippenkaart per seizoen  (anders lid worden)
• Kaart alleen geldig tijdens het aangegeven seizoen
• Onderscheid tussen veren of nylon speler
• Kosten nylon strippenkaart € 79 voor 10x 2½ uur spelen
• Kosten veren strippenkaart € 99 voor 10x 2½ spelen
• Strippen kaart aan te schaffen tegen contante betaling vooraf.
Kom je dus een oud badmintonspeler tegen die zo nu en dan nog een shuttletje 
wil slaan geef hem of haar dan deze unieke mogelijkheid door.

Het bestuur

DE STRIPPENKAART

SPONSOR ACTIE PLUS SUPERMARKT
De afgelopen maanden was er bij de Plus weer een sponsor spaar actie.
Bij iedere € 5 besteding kreeg men een zegel die op de spaarkaart kon worden 
geplakt. 
Veel van onze leden hebben driftig geshopt, gespaard en hun tong blauw 
gelikt.
Dit heeft geleid tot een eind bedrag van € 107 euro die door de Plus op onze 
rekening is overgemaakt.

Hartelijk dank aan de leden voor hun koop gedrag bij de Plus.
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VAN DE BARCOMMISSIE
Aan de vooravond van het nieuwe seizoen ook weer het traditionele stukje van 
de barcommissie. Er heeft zich een wijziging voorgedaan in de bezetting van de 
barcommissie. 
De barcommissie bestaat nu uit: Melvin,  Thomas, Arjan, Janny, Tineke, Ad, 
Siu-Ching en Claudia. 
Een goed lopende bar in een vereniging staat en valt mede door de inzet van 
de leden. Dit buiten de vrijwilligers om. Een consequente lijn in een aantal 
zaken is dan ook op zijn plaats. Dus nog even ter info de volgende afspraken 
op een rij.

• Barbonnen contant afrekenen
• Barrooster zelf in te vullen tot eind september. Daarna worden degene die  
 niet hebben ingevuld door het barteam ingedeeld, indeling is bindend.
• Bardienst 2 keer per seizoen; vroeg of laat. Hele avond mag ook, geldt  
 als 2 keer.
• Competitiespelers het liefst invullen op donderdag i.v.m. dinsdagavond  
 training.
• Barrooster ligt na september niet meer op de bar.

M.b.t. het laatste punt. Er komen weer lijsten te hangen in de kantine en de 
hal bij de trap. Tevens wordt de lijst afgedrukt in het clubblad en is op de site 
te lezen. Een ieder kan dan zien wanneer hij/zij bardienst heeft. Wijzigingen, 
afmeldingen etc zijn alleen via de barcommissie te regelen. Bij afmelding 
zelf voor vervanging zorgen, eventueel wisselen met clubgenoot. Dit tijdig 
doorgeven aan de barcommissie.
We doen ook buiten het speelveld een beroep op jullie sportiviteit en een ieder 
zijn/haar bardienst invult. Als je er vroeg bij bent heb je genoeg keus.

Het afgelopen seizoen hebben we weer veel dezelfde gezichten in de bar 
gezien. Tegen iedereen willen we dan ook zeggen, “kom eens naar boven, proef 
de sfeer, neem een hapje of een drankje”. Schroom niet, loop na het spelen 
eens de trap op en niet direct de deur uit. Ook voor al je vragen en suggesties 
ben je boven van harte welkom. Er is altijd wel iemand van de barcommissie of 
bestuur aanwezig.

Helaas heeft Oranje de WK finale niet gewonnen, maar tweede worden als een
piepklein landje is toch een enorme prestatie! 

Tot ziens allemaal in en aan de bar. De barcommissie.

Melvin Trost
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Tijdens het schrijven van dit stukje is de zomervakantie net begonnen en het 
zomerbadminton in volle gang. Op dit moment zijn de reguliere speelavonden 
weer begonnen en staat ook de competitie weer voor de deur. Tijd dus om 
jullie door middel van dit schrijven op de hoogte te brengen van een aantal 
feiten:

Competitie
Aankomend seizoen gaan we starten met 10 teams, waarvan 9 mix teams en 
één herenteam. De thuis speelweken zijn inmiddels bekend, deze zijn: 19-9, 
3-10, 17-10, 7-11, 12-12, 9-01, 23-01. Onze thuiswedstrijden vinden in de 
ochtend (10.00 uur) en middag (14.00 uur) plaats. Op 7 september zal er 
tijdens de bijeenkomst voor de aanvoerders een schema uitgedeeld worden. 
Zorg er om die reden voor dat er in ieder geval één afgevaardigde van elk team 
aanwezig is. 

Competitietrainer / trainingen
Ook dit jaar zal Harry Lumi de trainingen op de dinsdagavond verzorgen. De 
trainingen lopen van 31 augustus tot en met 25 januari 2011. Er wordt in twee 
groepen getraind: de eerste groep van 20:00 – 21:15 en de tweede groep van 
21:15 – 22:30.  Groep (A) bevat de teams 1, 2, 3, 6 en de andere groep (B) 
bevat de teams 4, 5, 7, 8, 9, 10. De teams wisselen elke week van tijd. Het 
trainingsschema met de juiste data zal in een overzicht, aan de aanvoerders 
worden uitgedeeld. Kijk goed op het schema, er vallen namelijk een aantal 
dinsdagen tussenuit.

Shuttlebeheer
Het shuttlebeheer zal niet veranderen ten opzichte van afgelopen seizoen. We 
gaan alleen spelen met de Yonex 10 en Yonex 30 shuttle (landelijke teams). 
Voorafgaand aan een thuis speelweekend worden er door de TC leden 2 kokers 
shuttles per team uitgereikt. Deze dienen door een teamspeler geprepareerd 
te worden. Alle shuttles die na de wedstrijd over zijn, dienen na afloop in de
kantine bij een TC lid ingeleverd te worden. Op het moment van inleveren, 
worden dan gelijk weer kokers voor de volgende wedstrijd verstrekt. Wel wil de 
TC vragen of elk team na zijn/haar wedstrijd de gebruikte shuttles wil bekijken. 
Alles wat nog voor inslaan en trainingsoefeningen gebruikt kan worden graag in 
de shuttlekar gooien. Alles wat echt op is, gelijk weggooien! 

Bijeenkomst aanvoerders
Zoals hierboven al aangegeven zal de bijeenkomst voor de aanvoerders 
plaatsvinden op dinsdag 7 september. Er zijn twee sessies in verband met de 
eerste training die avond. Men kan om 20.00 uur of 22.00 uur terecht. De TC 
gaat er vanuit dat elk team zorgt voor een afgevaardigde. Ook zal de verdere 
verspreiding van de ontvangen informatie door het team zelf georganiseerd 
moeten worden. Elk team zal bardiensten moeten draaien, tijdens elke 
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Hieronder kun je de trainingstijden vinden voor de competitie spelende 
senioren in seizoen 2010/2011.

Groep A bestaat uit de teams 1, 2, 3 en 6.
Groep B bestaat uit de teams 4, 5, 7, 8, 9 en 10.

bardienst dienen er minimaal twee teamleden aanwezig te zijn. Ook het 
draaien van zaaldiensten hoort bij het spelen van competitie. Zorg ervoor dat 
elk teamlid weet wanneer het team aanwezig moet zijn voor deze dienst.
Net als vorig jaar zullen we ook voor de talentvolle spelers op donderdag 
trainingen organiseren. Details volgen nog.

Overige informatie
De clubkampioenschappen worden gespeeld op zondag zo 13 februari en 
zondag 20 februari. Dit is wat eerder dan andere jaren maar heeft als reden 
dat we in april ons 26-uurs toernooi hebben.

Wij willen alle teams alvast een sportief en blessurevrij seizoen toewensen. 
Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie altijd bij één van onderstaande TC 
leden terecht. Veel succes!

Namens de Technische Commissie,
Aad Noman
Roel de Heij
Tony Jim
Marthe Stalenhoef

Datum 20.00 21.15
16-Nov-10 B A
23-Nov-10 A B
30-Nov-10 B A
7-Dec-10 A B
14-Dec-10 B A
21-Dec-10 Vervalt Vervalt
28-Dec-10 Vervalt Vervalt
4-Jan-11 B B
11-Jan-11 A A
18-Jan-11 B B
25-Jan-11 A A

Datum 20.00 21.15
31-Aug-10 A B
7-Sep-10 B A
14-Sep-10 A B
21-Sep-10 B A
28-Sep-10 A B
5-Oct-10 B A
12-Oct-10 A B
19-Oct-10 B A
26-Oct-10 A B
2-Nov-10 B A
9-Nov-10 A B

TRAININGSTIJDEN SENIOREN COMPETITIE
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Op dit moment van schrijven staat de 
vakantie voor de deur, dus nog enkele 
weken zonder badmintonactiviteiten. 
Via onze startbrief zijn jullie alvast 
op de hoogte gesteld in welke 
groep je bent ingedeeld en wat 
je trainingstijden zijn. De vijf 
competitieteams zijn ingedeeld, staan 
de data voor onze jeugdtoernooien 
vast en is de trainersstaf ongewijzigd 
gebleven. Helaas moet de 
jeugdcommissie het zonder Ron 
gaan doen. Na vele jaren actief te 
zijn geweest in de jc wil Ron het wat 
rustiger aandoen, hij blijft wel helpen 
met de training.

Voor dit seizoen werken we weer 
met drie groepen en wordt er op 
dinsdag en donderdag getraind. 
Op dinsdag (jonge recreanten en 
competitiespelers) zal dit plaatsvinden 
olv Ricardo Watchman. Ook dit seizoen 
kunnen de competitiespelers na de 
training tot acht uur “vrij”  blijven 
spelen. De training bij zowel de 
recreanten als bij de competitiespelers 
zal niet veel afwijken van wat wij het 
afgelopen seizoen gedaan hebben. 
Op donderdag (competitiespelers en 
oudere recreanten) zal er training 
worden gegeven door Peter Verdooren 
en Ricardo Watchman en beginnen 
qua verdeling over de groepen en 
trainingsstof zoals we geëindigd zijn. 
Ook zal er om de week extra getraind 
worden tijdens het 2e uur, door de 
competitiegroep.
De indeling van de speelavonden is als 
volgt:
Dinsdag: (jonge) recreanten van 
17.30 tot 18.30. Competitietraining 
van 18.30 tot 19.30 en “vrij” spelen 
door competitiespelers tot 20.00 uur.

Donderdag: Competitietraining van 
17.30 tot 18.30 en om de week 
doorlopend tot 19.30. (oudere) 
recreanten van 18.30 tot 19.30. 

De eerste competitie thuiswedstrijden 
voor zowel de senioren als de jeugd 
zijn op zondag 19 september in 
sporthal de Meent.
Wij spelen met 5 jeugdteams; 2 veren 
teams en 3 nylon teams.
J1 (veren U-19), J2 (veren U-17) 
spelen ’s middags.
J3 (nylonU-15), J4 (nylon U13) en J5 
(nylon U-11) spelen ‘s ochtends.

We starten het nieuwe seizoen op 
dinsdag 24 augustus. De open dagen 
zijn op 7 en 9 september.
Ook staan er weer een drietal 
jeugdtoernooien op de planning. De 
data hiervan zijn: 31-okt-2010,   30-
jan-2011 en 27-mrt-2011.
De clubkampioenschappen zijn op 13 
en 20 februari  2011. 
Naast deze activiteiten is 
er Sinterklaasviering, het 
oliebollentoernooi, ouder-kind instuif 
en is de seizoensafsluiting nog een 
goed bewaard geheim.
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31 augustus om 19.30 uur houden we in onze kantine een 
informatiebijeenkomst voor de competitiespelende kids en hun ouder(s). Ook 
wordt er die avond het vervoer onderling door de ouders geregeld.  Een datum 
om alvast in je agenda te noteren.

De jeugdcommissie bestaat seizoen 2010-2011 uit:
Loes Naus (voorzitter)
Maria van Loenen
Ondersteuning: Janny de Heij, Arjan van Tuinen, Eric Delforno, Erwin Potman, 
Ron van den Berkt, Eva Karten en Monique van Loenen.

VAN DE RECREANTENCOMMISSIE
In navolging van het vorige seizoen zal de recreantencommissie dit seizoen uit 
twee leden bestaan. Koen Muilwijk (035-5241724) en Steef Vredeveld (035-
5230170).

Wat doen we en wat gaan we doen?

Zoals de naam al zegt, is de recreantencommissie er voor de recreanten. Jullie 
vragen, ideeën en opmerkingen kunnen jullie bij ons kwijt en wij zullen ons 
best doen om zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen en vervolg te 
geven op dat wat wij van jullie horen. 

Op de dinsdag- en donderdagavond wordt door ons het recreatief spelen 
georganiseerd. We houden in de gaten dat iedere speler aan de verplichting 
voldoet om zijn ledenpasje in te hangen voordat hij gaat spelen en dat er 
om de twintig minuten gewisseld wordt, dat alles opgebouwd en ook weer 
opgeruimd wordt. Op iedere avond zal één van ons aanwezig zal zijn in de zaal.

Een andere taak is het opvangen en het begeleiden van nieuwe leden en het 
verwelkomen van introducés, hen voorzien van een introducé pasje en op de 
hoogte brengen van de huisregels. 
Voor de nieuwe leden organiseren we de vier gratis trainingen, die ieder 
nieuw lid aangeboden krijgt bij het aangaan van het lidmaatschap van onze 
vereniging. Deze trainingen worden gegeven door één van de trainers van 
de club en worden door één van ons begeleid. Naast deze gratis trainingen 
worden ook de recreantentrainingen georganiseerd. Om deel te kunnen 
nemen aan deze trainingen zal net als in vorige jaren een “kosten dekkend” 
bedrag gevraagd worden. De prijs hangt dus af van het aantal deelnemers. 
De trainingen vinden plaats op de donderdagavond en zullen naar sterkte 
ingedeeld worden. 
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Het streven is om in iedere maand (behalve december en april) een 
tosstoernooi te houden. Deze toernooitjes zijn bedoeld voor zowel de 
recreatieve- als competitiespeler. Het enigszins gestuurde “lot” zal bepalen wie 
met wie zal spelen en na afloop van het spelen kan een ieder die dat wil na
babbelen met een hapje en/of drankje in onze clubbar. 

Als de reguliere competitie afgelopen is, is het tijd voor de 
“Recreantencompetitie” en de “Open Team Kampioenschappen”. Deze in de 
volksmond genoemde “nacompetitie” vindt vanaf februari 2010 plaats en is 
bedoeld voor zowel recreanten als competitiespelers. De recreantencommisie 
neemt ook dit jaar de organisatie voor onze club voor haar rekening.

Al deze activiteiten zullen van te voren aangekondigd worden door flyers en/of
een mededeling op het bord in de kantine en in de zaal.

Wij hopen dat het opnieuw een sportief en bovenal gezellig jaar gaat worden. 
Met jullie hulp en medewerking zal dat zeker gaan lukken.
  
De Recreantencommissie,

Koen en Steef
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ALGEMENE INFORMATIE
Lidmaatschap Het lidmaatschap wordt 
verkregen door betaling van het 
inschrijfgeld en de voor het eerste 
seizoen verschuldigde contributie. 
Het lidmaatschap is persoonlijk, niet 
overdraagbaar en wordt in principe 
voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Lidmaatschap verplicht tot betaling 
van de jaarlijkse verschuldigde 
contributie. Het seizoen start in 
augustus en eindigt in juni van het 
volgende jaar. De leden hebben 
toegang tot de speelmiddagen en 
avonden volgens hieronder vermelde 
verdeling. Daarnaast heeft men 
toegang tot door de vereniging 
georganiseerde activiteiten. Indien 
niet voor 1 juli van enig jaar 
schriftelijk bij het secretariaat een 
bericht van opzegging is ontvangen, 
wordt het lidmaatschap stilzwijgend 
met een jaar verlengd en is de 
contributie voor het eerstvolgende 
seizoen verschuldigd. 

Sponsoring 
Ook dit jaar zal Color Holland 
onze vereniging als hoofdsponsor 
weer financieel ondersteunen.
Hans Prins is de man achter Color 
Holland, een schildersbedrijf dat 
schilderwerk uitvoert voor bedrijven 
en particulieren. Het sponsorgeld 
van Color Holland wordt gebruikt om 
onze succesvolle jeugdtoernooien 
betaalbaar te houden. 
Naast onze hoofdsponsor worden 
we ook geholpen door onze sub-
sponsoren Pets Place en WorldWide 
TravelGuide B.V. Het maken van ons 
clubblad wordt mogelijk gemaakt door 
onze adverteerders.
 

Contributie Senioren, recreanten  
€ 176,00
Competitie spelende senioren nylon  
€ 260,00
Competitie spelende senioren veren  
€ 290,00
Jeugd (één speeluur per week)   
€ 104,00
Competitie spelende jeugd (nylon)  
€ 180,00 *
Competitie spelende jeugd (veer)  
€ 195,00 *
(*) incl. consumptiegeld € 20,00 en 
training

Betaling via doorlopende 
machtiging of storting op RABO 
rekening 1029.61.204 t.n.v. 
Badmintonvereniging Huizen 
`96 te Huizen Schrijf de naam 
Badmintonvereniging Huizen ‘96 
voluit, kort deze niet af!  

Speelgelegenheid senioren
Senioren kunnen twee maal per 
week vrij spelen; op dinsdagavond 
van 19.30 uur tot 22.30 uur en op 
donderdagavond van 20.00 tot 22.30. 
Vanaf 24 augustus tot en met 19 mei 
kan er, met uitzondering van vakanties 
en feestdagen, iedere dinsdag- en 
donderdagavond in Sportzaal de 
Meent gespeeld worden. 
Na de examens zal de zaal gedurende 
de maand juni weer open zijn op 
dinsdagavond van 20:00 tot 22:00. 
Zie ook schema op blz 42.

Speelgelegenheid jeugd 
De jeugd speelt vanaf 24 augustus 
in de Meent op dinsdag van 17:30 
tot 19:30 en donderdag van 17.00 
uur tot 19.30 uur met uitzondering 
van vakantieperiodes en feestdagen 
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(zie ook het speelschema op blz 42). 
Recreantleden spelen/trainen 1 uur 
per week en competitiespelers 2 
uur per week. De jeugd speelt altijd 
onder toezicht van een trainer en een 
begeleider. 
Na de examens zal de zaal gedurende 
de maand juni weer open zijn op 
dinsdagavond van 19:00 tot 20:00. 
Zie ook schema op blz 42.
Voor de Jeugd wordt 3 maal per 
jaar het Color Holland Jeugdcircuit 
georganiseerd. Dit jaar zullen de 
wedstrijden op 31 oktober, 30 januari 
en 27 maart gehouden worden.

Introducés
Het is mogelijk om iemand mee  te 
nemen als introducé. Als je dit van 
plan bent te doen, meld je dan bij 
een van de aanwezige bestuursleden. 
Per avond zijn er € 5,00 kosten aan 
verbonden per introducé.

Bardienst(en)
Op de dinsdag en donderdagen 
moet de bar bemand worden. 
Conform het huishoudelijk 
reglement zal daarom ook komend 
seizoen de bardienstregeling, het 
verplicht draaien van bardienst[en] 
door alle seniorenleden en de 
“statiegeldregeling” van toepassing 
zijn. Voor de eventuele inning van  de 
€ 25,00  “statiegeld” is bepaald om 
dit uitsluitend via een doorlopende 
machtiging te doen. 
Tot 1 oktober 2010 is er de 
gelegenheid zelf een bardienst te 
kiezen. Hierna zal de barcommissie 
een bindende invulling hieraan geven.

Ledenpasje
Ieder lid krijgt een ledenpasje. Aan 
het begin van het seizoen worden 
deze uitgereikt. Met het ledenpasje 
kun je inhangen voor een baan tijdens 
de vrije speelavonden.

Training recreantenspelers
Op donderdagavond zal er, bij 
voldoende belangstelling, voor de 
recreantenspelers gelegenheid zijn 
om te trainen. Uiteraard blijf je dan 
nog steeds twee avonden per week 
welkom. De training kost, afhankelijk 
van de hoeveelheid deelnemers, 
tussen de € 20,00 en € 25,00 
voor tien trainingen en zal op de 
eerste les van de training door de 
recreantencommissie worden geïnd. 
 
Training competitiespelers 
Gedurende het competitieseizoen 
wordt op dinsdagavond training 
gegeven (Eerste training is 31 
augustus.  De trainingen gaan 
aan een stuk door tot aan de 
clubkampioenschappen. Er zullen 
daarna geen vervolgtrainingen meer 
worden georganiseerd. De kosten van 
de trainingen zitten in lidmaatschap 
voor competitie spelers. 

Competitiewedstrijden 
De thuiswedstrijden voor de 
competitie bij zowel de jeugd als de 
senioren worden allemaal op zondag 
gespeeld (19 september, 3 en 17 
oktober, 7 november, 12 december, 
9 en 23 januari). Tegelijkertijd thuis, 
volle bak, erg gezellig. We hopen dan 
ook dat vele mensen zullen komen 
aanmoedigen. 
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Clubkleding 
De Nederlandse Badminton Bond heeft competitiespelende teams verplicht 
teamkleding tijdens de wedstrijden te dragen. BV Huizen ‘96 heeft deze 
verplichting vertaald in clubkleding, te weten een zwarte broek en een rood 
polo met daarop het logo van onze sponsoren Color Holland/Pets Place/
Vakantie Curacao.nl/BeeS-Sport.nl/ De polo’s zijn tegen een redelijke prijs bij 
het bestuur verkrijgbaar (zie ook 32).

Sportzaal
Sportzaal de Meent
Graaf Wichman 177 te Huizen
Tel 035 5256 514
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
A. De aanmeldingsprocedure

1. Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Hiertoe dient een 
volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij het secretariaat te 
worden ingeleverd. Om als jeugdlid te worden ingeschreven dient een ouder, 
de voogd of de wettelijke vertegenwoordiger eveneens het inschrijfformulier te 
ondertekenen. Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd te worden voldaan. 
2. Na ontvangst van het getekende inschrijfformulier en het inschrijfgeld 
wordt het aspirant-lid onderaan de wachtlijst geplaatst.
3. Indien een aspirant-lid reeds lid is van de NBB kan hij/zij na inschrijving 
onmiddellijk lid worden door betaling van de verschuldigde contributie. 
4. De overige aspirant-leden worden in volgorde van aanmelding (= 
volgorde wachtlijst) aangenomen zodra een plaats vrijkomt.
5. Elk nieuw lid ontvangt na betaling van de contributie een “label” met 
daarop zijn/haar naam.

B. Het lidmaatschap en de contributie.

1. Met uitzondering van ereleden en leden van verdienste wordt het 
lidmaatschap verkregen door betaling van het inschrijfgeld en de voor het 
eerste seizoen verschuldigde contributie.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt in principe 
voor onbepaalde termijn aangegaan. Lidmaatschap verplicht tot betaling van 
de jaarlijks verschuldigde contributie.
3. Het seizoen start in augustus en eindigt in juni van het volgende jaar.
4. De leden hebben toegang tot de speelmiddagen/speelavonden alsmede 
de door de vereniging georganiseerde activiteiten tenzij het bestuur bepaalde 
rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd. Ten aanzien van de training en 
wedstrijden kan hierbij nog onderscheid gemaakt worden tussen competitie 
spelende en recreatieve leden.
5. Indien niet vóór 1 juli van enig jaar schriftelijk bij het secretariaat een 
bericht van opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 
een jaar verlengd en is de gehele contributie voor het eerstvolgende seizoen 
verschuldigd.
6. 6. De contributie voor het eerstvolgende seizoen dient vóór 1 
september van het lopende kalenderjaar in één keer te worden afgedragen 
door middel van contante betaling, overschrijving op de giro- of bankrekening 
van B.V. Huizen ‘96 of door het verlenen van twee eenmalige machtigingen aan 
B.V. Huizen ‘96 om de verschuldigde bedragen van de giro- of bankrekening 
te doen afschrijven. Indien de contributie door middel van twee machtigingen 
wordt voldaan, geschiedt de eerste inning in september van het lopende jaar 
en de tweede in januari van het volgende kalenderjaar.
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7. Afgedragen contributie, zoals bedoeld in het voorgaande lid, wordt 
nimmer gerestitueerd, ook niet als voor inning van de tweede termijn wordt 
opgezegd.
8. Voor op één adres wonende gezinnen met drie of meer leden geldt een 
kortingsregeling op de contributie.
9. Voor de bij de senioren spelende leden jonger dan 18 jaar geldt een 
kortingsregeling op de contributie.
10. Indien het lidmaatschap na de start van het seizoen wordt aangegaan, 
wordt de hoogte van de verschuldigde contributie door het bestuur bepaald. 
Dit zal nooit meer bedragen dan de voor een geheel seizoen verschuldigde 
contributie.
11. Voor deelname aan een door de NBB georganiseerde competitie of een 
door B.V. Huizen ‘96 georganiseerde training kan een eigen bijdrage in de 
kosten verschuldigd zijn.

C. De leden

1. Leden jonger dan 18 jaar spelen in principe bij de jeugd, leden van 18 
jaar en ouder spelen bij de senioren.
2. Adreswijzigingen dienen direct schriftelijk aan het secretariaat te worden 
gemeld.
3. Eventuele correspondentie met de leden wordt naar het bij het 
secretariaat bekende adres gezonden. Deze stukken zijn bindend voor alle 
leden.
4. Tijdens de vaste speelavond en -middag alsmede de overige al dan niet 
door de vereniging georganiseerde speelgelegenheden worden de leden geacht 
zich te houden aan de “normale gedragsregels”.
5. Voor een ordelijk verloop van de vaste speelavond en -middag zijn nog 
enkele specifieke regels opgesteld. Deze zijn elk seizoen te vinden in de eerste
editie van het clubblad.
6. Alle leden die deelnemen aan een (na) competitiewedstrijd, zullen 
gedurende deze wedstrijd alle daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen. 
In het bijzonder zijn deze leden verplicht tijdens de gehele wedstrijd uit te 
komen in het clubtenue (inclusief eventueel sponsornaam en/of -embleem).
7. De door de Bond of het District aan een team of een speler opgelegde 
boete(s), worden door het team of de desbetreffende speler betaald.
8. De barbezetting in de sporthal wordt door de seniorleden verzorgd. Elk 
seniorlid is verplicht een of meerdere keren per jaar een bardienst te “draaien”. 
Het rooster voor de bardiensten wordt jaarlijks door de barcommissie aan het 
begin van het seizoen vastgesteld, hierbij wordt zo veel mogelijk rekening 
gehouden met de beschikbaarheid van de individuele leden. Het niet nakomen 
van deze barverplichting heeft een door het bestuur vast te stellen financiële
sanctie tot gevolg. 
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D. Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en kent altijd een 
dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris). Er 
is geen maximum verbonden aan het aantal algemene bestuursleden.
2. Bestuursbesluiten worden door het bestuur genomen. Indien de 
voortgang een snelle besluitvorming vereist en het bestuur niet tijdig bijeen 
kan komen, is het dagelijkse bestuur bevoegd namens het bestuur te besluiten.
3. De algemene bestuursleden zijn belast met een aangewezen deel van de 
bestuurstaak.
4. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
5. Voor het bestuur geldt het volgende rooster van aftreden:
• het eerste jaar de voorzitter en twee algemene leden
• het tweede jaar secretaris, de vice-voorzitter en een algemeen lid;
• het derde jaar de penningmeester en twee algemene leden;
• het vierde jaar zoals het eerste jaar;
• enzovoort.
6. De bestuursfunctie eindigt in elk geval, zodra het lidmaatschap van de 
vereniging wordt beeindigd dan wel wordt overgegaan tot een andere vorm van 
lidmaatschap dan gewoon lidmaatschap.
7. Indien een bestuurslid naar het oordeel van een meerderheid van het 
bestuur zijn/haar functie verwaarloost of handelingen (heeft) verricht die 
schadelijk zijn voor de belangen of het aanzien van de vereniging, kan hij/zij 
door het bestuur voor de bestuursfunctie worden geschorst. Een schorsing 
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een door de ALV te nemen 
besluit tot ontslag, eindigt na verloop van die termijn.
8. Afgetreden, geschorste of uit de functie ontzette bestuursleden zijn 
verplicht om alle bescheiden en eigendommen van de vereniging, welke zij 
onder hun berusting hebben, binnen drie weken in behoorlijke staat aan hun 
opvolger of aan het bestuur over te dragen.
9. Het bestuur regelt al hetgeen betrekking heeft op het houden van 
wedstrijden of het kunnen deelnemen aan wedstrijden, zowel door de 
vereniging als door de leden individueel.
10. Het bestuur regelt de introductie van gastspelers tijdens oefeningen en 
wedstrijden.
11. Het bestuur regelt de introductie van niet leden tijdens 
verenigingsbijeenkomsten en treft maatregelen van orde voor die 
bijeenkomsten.
12. Het bestuur heeft de bevoegdheid om commissies met bepaalde taken in 
te stellen.
13 Het bestuur bepaalt de vorm en hoogte van de sanctie op het niet 
nakomen van de barverplichting van de individuele leden.
14. Het bestuur beslist in gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk 
reglement niet voorzien.



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 22

E. De voorzitter

1. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging, tenzij het bestuur 
deze taak aan een an-der bestuurslid overdraagt.
2. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergadering(en), 
stelt de orde vast en ver-leent het woord in de volgorde waarin het gevraagd 
wordt. Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter ver¬vangen door de 
vice voorzitter, de secretaris/esse, de penningmeester of een ander door het 
bestuur aangewezen bestuurslid (in die volgorde). 
3. De voorzitter is niet verplicht meer dan driemaal aan dezelfde persoon 
over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.

F. De secretaris

1. De secretaris houdt het ledenregister bij.
2. De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging en houdt 
copie van alle uitgaande stukken.
3. De secretaris nodigt de deelnemers van de bestuurs- en algemene 
ledenvergadering(en) uit en notuleert deze vergaderingen.
4. Bij ontstentenis van de secretaris neemt een door het bestuur 
aangewezen bestuurslid diens taak waar.

G. De penningmeester

1. De penningmeester int de contributies, donaties en andere vorderingen.
2. De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden
van de vereniging.
3. De penningmeester legt de boeken en bescheiden voor aan de door de 
algemene ledenvergadering benoemde kascommissie en verstrekt deze alle 
gevraagde gegevens.
4. Bij ontstentenis van de penningmeester neemt een door het bestuur 
aangewezen bestuurslid diens taak waar.

H. De Algemene Leden Vergadering (ALV)

1. Het bestuur kan tot opening van of tijdens de vergadering agendapunten 
toevoegen.
2. De stemgerechtigde leden hebben het recht agendapunten toe te 
voegen mits deze uiterlijk 48 uur van te voren schriftelijk en voorzien van een 
toelichting bij de secretaris zijn ingediend.
3. Het bestuur stelt kandidaten voor functies in het bestuur. Een door 
de leden gestelde tegenkandidaat dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van 
de algemene ledenvergadering schriftelijk  bij het secretariaat te worden 
aangemeld.
De aanmelding dient door de indieners individueel te zijn ondertekend.
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4. De ALV kiest de bestuurs- en commissieleden.
5. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij 
verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter 
of, indien aanwezig, het stembureau.
6. Gekozen bestuursleden en benoemde commissieleden zullen staande de 
vergadering verklaren of zij hun benoeming aanvaarden.
7. De ALV stelt de hoogte van de contributie en het inschrijfgeld vast.

I. De commissies (met uitzondering van de kascommissie)

1. De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur.
2. Commissieleden hebben stemrecht tijdens de algemene leden 
vergadering.
3. Elke commissie middels een commissielid vertegenwoordigd in het 
bestuur. 

J Het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement regelt die onderwerpen waarin de statuten 
niet of niet volledig voorzien.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend wijzigingen worden 
aangebracht door een besluit van de algemene vergadering.
3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan uitsluitend 
in behandeling worden genomen indien dit expliciet is vermeld in de oproep als 
bedoeld in artikel 20.1 en 20.2 van de statuten.
4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt 
aangenomen indien:
- de meerderheid van stemmen vóór is en tenminste 1/3 van het totaal der 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is of
- 2/3 van de uitgebrachte stemmen vóór is.
5. Dit reglement treedt in werking op de dag direct volgend op die der 
aanneming door de algemene ledenvergadering.
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September
Inez van Ravensberg
Jan Cees Venema
Margret Muller
Bas Leunis
Brian Pels
Gerd-Jan Leppen
Diny Kos-Westland
Tineke Rovers
Daniël van Eijden
Merle  Smeehuijzen
Tom Smeehuijzen
Frank Zwertbroek
Ina Bakkum-v.d.Berg
Marco van Leeuwen
Astrid Wilhelmus
Nicolette van Bijleveld
Rianne van der Kuijl
Jop Wingelaar

1-9
6-9

11-9
13-9
13-9
16-9
17-9
20-9
21-9
24-9
25-9
26-9
27-9
27-9
28-9
29-9
30-9
30-9

Juni
John Sauerbier
Peter Bos
Linda  Muis
Mathijs Roggeveen
Astrid Blankenberg
Peter Bes
Thomas Bakker
Clementine Puik
Imre Nijland
Theo Henrichs
Ilja Meewezen
Yme Dikkerboom
Merle  Nijland

1-10
3-10
4-10
4-10
5-10
7-10

11-10
16-10
20-10
22-10
22-10
26-10
27-10

VERJAARDAGEN
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EEN VERENIGING VOOR EN DOOR IEDEREEN
Binnen onze vereniging zijn een grote 
hoeveelheid vrijwilligers bezig om het 
mogelijk te maken dat iedereen naar 
volle tevredenheid kan badmintonnen. 
Door hun werk lijkt het er op dat 
in alles is voorzien en dat alles is 
geregeld. Echter de vrijwilligers zijn 
ook clubleden die eigenlijk alleen 
maar lekker willen badmintonnen. 
Om de vrijwilligers een handje te 
helpen hebben we een paar dingen op 
een rijtje gezet waarvoor geldt: vele 
handen maken licht werk.

Bardienstrooster en bardiensten
De verenigingsruimte is de plaats 
waar je een drankje en een hapje 
kunt halen en waar je even lekker 
sociaal kunt ontspannen. Om de 
barcommissie niet al het werk te laten 
doen, moet ieder ‘volwassen’ lid een 
of meerdere bardiensten draaien. We 
regelen dit via een bardienstrooster. 
Om de bardiensten soepel te laten 
verlopen is het noodzakelijk dat 
iedereen die op een bepaalde datum 
staat ingeroosterd ook werkelijk 
aanwezig is of vroegtijdig zelf voor 
vervanging zorgt. Kom je er zelf niet 
uit om vervanging te zoeken zoek dan 
contact met de barcommissie.

Opruimen zaal
We willen een ieder vragen als hij 
of zij klaar is met spelen om even 
rond te kijken of er nog dingen op 
de baan liggen die moeten worden 
opgeruimd. Dit voorkomt dat aan het 
einde van de avond de laatste spelers 
of commissieleden de hele zaal nog 
moeten opruimen. Gooi afval in de 
afvalemmers en stop de shuttles waar 
nog mee gespeeld kan worden weer 
in de shuttledoos. De shuttles zijn erg 
gevoelig voor vervorming, dus gooi ze 

niet op een hoop in de doos maar stop 
de shuttles terug in de kokers.

Inhangen
Iedereen wil graag zoveel mogelijk 
spelen en het liefst met mensen 
waarvan men weet dat je er lekker 
mee badmintont. Hierdoor zie je dat 
sommige mensen aan het eind van 
de 20 minuten speeltijd snel naar het 
bord hollen om weer in te hangen voor 
de volgende ronde. Zonder iemand 
aan te stellen, die het inhangen 
gaat regelen, zal dit gedrag niet 
veranderen. En je kunt je natuurlijk 
afvragen wie heeft er nou echt last 
van? Zijn het de mensen die net altijd 
iets langzamer zijn en vaak weer een 
keer op de bank zitten om een rondje 
over te slaan of leden die nog niet zo 
lang lid zijn en die men nog niet zo 
goed kent en die ook wel een keer 
een wedstrijdje willen spelen met wat 
meer ervaren en/of andere mensen?
Probeer het eens, neem een rondje 
rust en zoek contact met een voor jou 
minder bekende speler/ speelster. Niks 
moet, maar alles mag.

Pasjes
Om te kunnen inhangen heeft elk 
speelgerechtigd lid een clubpas voor 
het huidige speeljaar. Tevens kan de 
informatie op de pasjes helpen bij 
het bepalen met wie je wilt en kunt 
spelen. Dit seizoen wordt er weer met 
3 soorten pasjes gewerkt. De rechter 
bovenhoek heeft 3 verschillende 
kleuren. Groen is voor de recreanten, 
geel voor de nylon spelers, en rood 
voor de veren spelers. 
Bij verlies van je pas kun je een 
nieuwe  bestellen. De kosten zijn  € 
2,50.
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DE MENSEN ACHTER DE SCHERMEN
Binnen onze vereniging zijn een 
grote hoeveelheid mensen bezig 
om het mogelijk te maken dat 
iedereen naar volle tevredenheid 
kan badmintonnen. Dit stukje laat 
zien hoe onze vereniging bestuurd 
wordt. Het geeft ook inzicht in de 
rollen en verantwoordelijkheden van 
bestuurders en commissies.

Organisatie
Onze vereniging wordt bestuurd 
door het bestuur. Het bestuur wordt 
geholpen door een hoeveelheid 
commissies om uitvoering te geven 
aan de dagelijkse zaken. Het bestuur 
komt een keer per maand bij elkaar. 
Om soms sneller zaken te kunnen 
besluiten is er ook een dagelijks 
bestuur.  

Dagelijks bestuur (Roel, Els, Gert-Jan)
Het dagelijkse bestuur bestaat uit de 
voorzitter, penningmeester en het 
secretariaat.Het dagelijkse bestuur 
behandelt zaken van dringende aard, 
die niet kunnen wachten tot een 
volgende bestuursvergadering.

Bestuur (Roel, Els, Gert-Jan, Melvin, 
Steef, Niels)Het bestuur heeft de 
volgende taken:
• Eindverantwoordelijk voor 
commissietaken
• Uitzetten beleid
• Besluiten nemen die impact hebben op 
leden m.b.t. 
 • Het te verrichten werk
 • financiën
 • gebruik zaal / verenigingsruimte
• Besluiten die commissies overspannen
• Afstemmen inhoud activiteitenkalender.
• Organisatie oliebollentoernooi.
• Zorgen voor schoonmaak 
verenigingsruimte

Voorzitter (Roel)
De voorzitter heeft de 
verantwoordelijkheid om alle ballen in 
de lucht te houden. In Jip en Janneke 
taal zou je zijn rol kunnen beschrijven 
als de olie tussen de raderen van een 
horloge. Het heeft geen functie, maar 
als het er niet is loopt alles vast.

Er zijn ook nog een paar specifieke
rollen:
• Plannen + uitvoering 
bestuursvergadering
• Plannen + uitvoering  ALV
• Actueel houden van het sponsorplan
• Contacten met sponsoren (met Tanja)
• Werven nieuwe sponsoren (met Tanja)
• Activiteitenagenda bijhouden

Penningmeester (Gert-Jan)
Onze financiële grootmeester.
• Zorgen dat de contributie geïnd wordt.
• Bijhouden status betaling
• Aanmaningen
• Bijhouden financiële boekhouding
plus tussentijdse rapportage balans. 
(Rapportage minimaal 1x per kwartaal)
• Bijhouden van de inventaris (minmaal 
1x per kwartaal)
• Verzorgen noodzakelijke verzekeringen
• Rekeningen sponsoren en adverteerders
• Contacten verhuurder zaal en 
verenigingsruimte.

Secretariaat (Els)
De spin in het web. Het secretariaat is 
onze in en uitgang van de vereniging.
• Bijhouden ledenlijst, aan en 
afmeldingen.
• Bijhouden statistieken ledenaantal
• Verzorgen van de ledenpasjes
• Verzorgen inschrijvingen bond / district 
• Sturen van de clubbladen naar 
openbare ruimtes
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• Sturen van de clubbladen aan de  
ereleden
• Mailings naar leden
• Bijhouden van distributie schema voor 
rondbrengen mailings naar leden
• Organiseren van de schoonmaak van de 
verenigingsruimte.

Technische commissie (Aad 
[competitiebegeleiding], Marthe, Roel, 
Tony)
Verantwoordelijk voor alles wat met 
de seniorencompetitie te maken heeft. 
Enkele verantwoordelijkheden raken 
ook andere commissies.
• Organisatie competitie, inclusief training
• Shuttlebeheer hele vereniging, incl. 
jeugd en recreanten
• Beheer telborden competitie
• Beheer van de EHBO doos
• Organisatie clubkampioenschappen

Recreantencommissie (Steef, Koen)
Verantwoordelijk voor alles wat met 
het speelgenot van de senioren 
recreanten te maken heeft. Behalve 
het nadrinken.
• Organisatie dinsdag- en 
donderdagavonden (incl toezicht 
inhangen)
• Organisatie open dagen (samen met 
jeugd)
• Organisatie OTK (Nacompetitie)
• Organisatie speciale evenementen, 
zoals borrelton, tosstoernooien 
en/of culinaire avonden. (samen met 
barcommissie voor de barzaken)

Barcommissie (Melvin)
Individuele Bartaken: Siu, Janny, 
Tineke, Claudia, Arjan, Ad en Thomas, 
Rosie. 
Alles wat met het hapje en het drankje 
te maken heeft.
• Bijhouden voorraad

•Verantwoordelijk voor open- en 
sluitrooster
• Verantwoordelijk voor bardienstrooster
• Uitvoering boeteregeling bardienst
• Verantwoordelijk voor uitvoering beleid 
van ARBO, hygiëne en Bedrijfs-Hulp-
Verlening
• Verzorgen van de vergunningen

Jeugdcommissie (Loes, Maria)
Individuele Jeugdtaken: Eva, Janny, 
Arjan, Erik, Hester, Ron, Edwin en 
Monique.
Deze commissie is verantwoordelijk 
voor alle jeugdzaken, inclusief 
competitie.
• Organisatie jeugd (alle facetten)
• Organisatie jeugdtoernooien
• Organisatie open dagen (samen met 
recreantencommissie)

Redactiecommissie (Niels, Linda , 
Lianne, Deirdre, Suzanne, Arjan)
Ons communicatieteam.
• Maken van de clubbladen
• Bijhouden van de website
• Communicatie binnen de vereniging 
dmv aanplakbiljetten
• Verstrekken van het clubblad aan het 
secretariaat voor het versturen naar 
openbare gelegenheden en ereleden.
• Onderhouden contacten met de kranten
• Promoten van onze vereniging door zo 
vaak we kunnen een stukje in de krant te 
plaatsen. Het liefst plaatsen we stukjes 
in de volgende kranten: Nieuwsblad van 
Huizen en de Huizer Courant.
• Sturen van de clubbladen aan de 
adverteerders 
• Sturen van de clubbladen aan de 
sponsors
• Onderhouden contacten met 
adverteerders
• Houden van enquêtes binnen de 
vereniging
• Zoeken nieuwe adverteerders.
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SEIZOENSAFSLUITING JEUGD
Hoewel het nieuwe seizoen alweer voor 
de deur staat, blikken we nog heel 
even terug op de afsluiting van het 
vorige seizoen. Zaterdag 5 juni heeft 
de jeugd het seizoen namelijk feestelijk 
afgesloten. Alle jeugd was welkom 
voor een gezellige BBQ op het veld 
naast de sporthal. Ook alle trainers en 
vrijwilligers die zich het afgelopen jaar 
hebben ingezet voor de jeugd waren 
uitgenodigd. Er werd flink gegeten van de hamburgers, worstjes en sateetjes.
Ook de patatjes die door de korfbal vereniging ’gesponsord’ werden vielen (met 
name bij Ricardo) goed in de smaak. 

Het werd een gezellige avond, waar naast het heerlijke eten, ook genoeg 
tijd was voor een potje voetbal, honkbal of een potje kaarten. Een aantal 
jeugdleden heeft de jeugdcommissie deze avond nog even in het zonnetje 
gezet. Ron, Loes en Maria hebben van deze jeugdleden ieder een hele mooie 
door Laila gemaakte taart gekregen. Hierbij is ook nog even stilgestaan bij het 
vertrek van Ron uit de jeugdcommissie en is hij bedankt voor zijn jarenlange 
inzet voor de jeugd. Rond 0.00 vertrokken de laatste jeugdleden richting huis 
en was het feest ten einde
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19-jul-10 maandag Deadline Clubblad 1
24-aug-10 dinsdag Eerste speeldag   
24-aug-10 dinsdag Info ouderavond   19:30
7-sep-10 dinsdag Open dag jeugd & sen. 17:30-18:30 20:00-21:30
7-sep-10 dinsdag Aanvoerders bijeenkomst 20:00-22:00
9-sep-10 donderdag Open dag jeugd & sen. 18:30-19:30 20:00-21:30
19-sep-10 zondag Competitie zondag 1  10:00-14:00 14:00-18:00
30-sep-10 donderdag Inning eerste termijn  
3-okt-10 zondag Competitie zondag 3  10:00-14:00 14:00-18:00
4-okt-10 maandag Deadline Clubblad 2  
7-okt-10 donderdag Borrelton    20:00-22:00
17-okt-10 zondag Competitie zondag 5  10:00-14:00 14:00-18:00
31-okt-10 zondag 1e jeugdtoernooi  10:00-16:00
7-nov-10 zondag Competitie zondag 6  10:00-14:00 14:00-18:00
11-nov-10 donderdag Toss toernooi   20:00-22:00
29-nov-10 maandag Deadline clubblad 3   
30-nov-10 dinsdag Sinterklaas   17:30-19:30
2-dec-10 donderdag Sinterklaas   17:30-19:30
12-dec-10 zondag Competitie zondag 9  10:00-14:00 14:00-18:00
28-dec-10 dinsdag Oliebollentoernooi  18:00-22:00
9-jan-11 zondag Competitie zondag 11  10:00-14:00 14:00-18:00
18-jan-11 dinsdag Open dag jeugd & sen.  17:30-18:30 20:00-21:30
20-jan-11 donderdag Open dag jeugd & sen. 18:30-19:30 20:00-21:30
23-jan-11 zondag Competitiezondag 13  10:00-14:00 14:00-18:00
30-jan-11 zondag 2e jeugdtoernooi  10:00-16:00
30-jan-11 zondag Inning 2e termijn  
31-jan-11 maandag Deadline Clubblad 4  
1-feb-11 dinsdag Wintertoss    20:00-22:00
12-feb-11 zaterdag Kampioensschaps wedstrijd Almere
13-feb-11 zondag Kampioensschaps wedstrijd Almere
13-feb-11 zondag Clubkampioenschappen 10:00-18:00
15-feb-11 dinsdag Start OTK    
20-feb-11 zondag Clubkampioenschappen 10:00-18:00 
8-mrt-11 dinsdag Toss toernooi   20:00-22:00
27-mrt-11 zondag 3e Jeugdtoernooi  10:00-18:00 
4-apr-11 maandag Deadline clubblad 5   
15-apr-11 vrijdag Einde OTK    
16-apr-11 zaterdag 26 uurs toernooi  13:00-00:00
17-apr-11 zondag 26 uurs toernooi  00:00-15:00
19-apr-11 dinsdag Ouder Kind toernooi  17:30-19:30
21-apr-11  donderdag Slottoernooi   17:30-19:30
24-apr-11 dinsdag ALV     20:30
19-jul-11 dinsdag Start Zomerbadminton 20:00-22:00
30-aug-11 dinsdag Laatste avond zomerbadminton

ACTIVITEITEN KALENDER
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WIST U DAT
• De club weer een aantal gediplomeerden rijker is?
• U bij Eva terecht kunt voor gevonden voorwerpen?
• Dat 1 competitiespeler hiervoor bijna wekelijks bij haar aanklopt?
• Tim van Wessel inmiddels getrouwd is?
• Maar hij van BABS gewoon mag blijven badmintonnen?
• Irene komend seizoen in ieder geval niet kan invallen?
• Dit omdat zij in blijde verwachting is?
• Je nooit een navigatie in een BMW moet vertrouwen?
• Eva vindt dat je überhaupt nooit een navigatie moet vertrouwen?
• Rianne haar rokjes steeds korter worden?
• Mannen voor hun eigen belang wat vaker eerst naar de windrichting   
 moeten kijken?
• Dit genante gebeurtenissen op bruiloften kan voorkomen?
• Kwartjes niet meer vallen?
• Dit komt vanwege het feit dat kwartjes niet meer bestaan?
• We nu dan graag een nieuwe uitdrukking willen krijgen?
• Er een aantal leden deze zomermaanden geopereerd zijn?
• En wij hen zo snel mogelijk hersteld weer op de baan willen zien?
• Eva nog op zoek is naar een C, D, F, G, H, I, O, Q, U, V, W, X, Y, Z?
• Haar alfabet dan compleet is?
• Erik erg vaag is over zijn alfabet?
• De Bassen erg breed zijn vertegenwoordigd?
• Wij de naam van Mook nog steeds kwijt zijn?
• Nicolette haar tas kwijt is?
• Eva de Wist U Datjes weggooide?
• Lianne soms vergeet hoe ze moet slapen?
•  Arjan liefdevol met zijn Iphone omgaat en dat hij daarom zo goed werkt?
•  Nicolette graag touw trekt op de kermis?
•  JP zich afvraagt of het touw met dt is?
•  Lianne op de plaats van de plaspop zat?
• De familie Gemmink drie kamelen terug krijgt en deze op de zolderkamer  
 gestald moeten worden?
• Laila met moeite de A1 kan vinden?
• Marije hier nog een hoop van kan leren?
•  Lianne alle ballen heeft gemisraakt?
• Ad en Thomas zo lang wachten met douchen dat ze opgesloten worden in  
 de Meent?
• Yilmas hen uiteindelijk bevrijd heeft?
• Mirabella hopelijk helemaal weer terug is?
• Margret op blote voeten speelt om meer gevoel met de grond te krijgen?
• Er steeds meer spelers van Bv Huizen op de Keucheniusstraat te vinden  
 zijn?
• Karin, Nicolette en Eva heel veel leden van harte willen bedanken?
• Een verrassing echt een verrassing is gebleven!
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CLUBSHIRTS
Vanaf dit seizoen spelen we in vernieuwde clubshirts. De kleur blijft nog steeds 
rood. Toch zijn er wat verandering, zo zijn de nieuwe shirts van het Deense 
badmintonmerk FZ-Forza en gemaakt van 100% polyester. De shirts zijn 
besteld via BeeS-sport, een speciale badmintonshop uit Almere. De logo’s van 
onze sponsoren zijn eveneens veranderd, vanaf heden staan op de shirts Color 
Holland, Pets Place, Vakantie Curacao.nl en BeeS-Sport.nl De polo’s zijn tegen 
een redelijke prijs bij het bestuur verkrijgbaar.
 

Achterbaan 16 Huizen
Tel. 035 523 95 84

www.bedenbadmode.nl
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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 (+/- 200 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:
- Pet’s Place Oostermeent
- Worldwide Travelguide
  (www.worldwide-travelguide.com)
Adverteerders:
- De 5 Sterrren (www.devijfsterren.nl)
- Van Joolen, te Bussum 
  (www.vanjoolenbv.nl)
- Sport 2000 (www.sport2000.nl)
- Janus (www.lekker-slapen.nl)
- Bunschoten herenmode 
   (www.bunschoten-herenmode.nl)
- Groenewoud 
  (www.bedenbadmode.nl)
- Vakantie-Curacao 
  (www.vakantie-curacao.nl)
- Lentink (www.lentink.org)
Shirtsponsor:
- BeeS-sport (www.bees-sport.nl)

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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DE PUNTENTELLING
Hieronder de belangrijkste badmintonspelregels, in zeer beknopte vorm.
Wie de volledige (Nederlandstalige) tekst wil hebben, kan terecht bij de site 
van de Nederlandse Badminton Bond.

Het badmintonspel werd heel vroeger al gespeeld in India onder de naam 
Poona, maar het moderne badminton is ontstaan in 1873 toen Engelse 
officieren het spel vanuit India in Engeland gingen spelen. In 1992 stond
badminton voor het eerst officieel op het programma van de Olympische
Spelen. 

De spelsoorten
Het badmintonspel kent 5 onderdelen: 
- Herenenkel 
- Damesenkel 
- Herendubbel 
- Damesdubbel 
- Gemengd dubbel (mixed)  

Begin van de wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. 
De winnaar van de loting heeft het recht: 
• de eerste service te doen;
• de speelhelft te kiezen;
• de eerste service niet te doen. 
De verliezer van de loting krijgt daarmee de keus tussen elke overgebleven 
mogelijkheid. In de tweede en derde game van een wedstrijd mag die partij 
het eerst serveren die de voorgaande game heeft gewonnen
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Puntentelling
• een partij wordt gespeeld om 2 gewonnen games 
• de partij die het eerst 21 punten scoort wint de game 
• de game is gewonnen als er 2 punten verschil is en een van de partijen 21 
punten heeft 
• de game is gewonnen door de partij die het eerst 2 punten verschil heeft of 
het 30ste punt scoort na een verlenging 
• de partij die een game wint begint met serveren in de volgende game.

Het enkelspel
De service wordt overeenkomstig het eigen aantal punten bij een stand van 0, 
2, 4, 6... vanuit het rechterserveervak geslagen, bij een oneven stand vanuit 
het linkerserveervak. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende 
serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan.
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Het dubbelspel
Voor de aanvang van de game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren 
c.q. ontvangen. De service wordt altijd in het diagonaal tegenoverliggende 
serveervak geslagen. De speler van een partij blijft net zo lang serveren 
totdat zijn partij een fout maakt. Na elk punt wisselt de serveerder van 
serveervak. De ontvangende spelers behouden het voor hun puntenachterstand 
overeenkomstige serveervak. 

Let op: bij service over de stand van de eigen score is bepalend voor de 
die serveert. Is de score even, dan serveert rechts, is de score oneven, dan 
serveert links.
• De service moet vanuit het rechter serveervak worden geslagen, als de 
serveerder geen of een even aantal punten heeft gescoord in de game.
• De service moet vanuit het linker serveervak worden geslagen, als de 
serveerder een oneven aantal punten heeft gescoord in de game.
• Als de ontvanger een fout maakt, scoort de serveerder een punt. De 
serveerder serveert dan opnieuw, echter vanuit het andere serveervak 
• Als de serveerder een fout maakt, scoort de ontvanger een punt. De 
serveerder verliest het recht van serveren en de ontvanger wordt dan de 
nieuwe serveerder 
• Tijdens de dubbel en de mix is er maar één servicebeurt ( een servicebeurt 
duurt net zo lang totdat er gescoord wordt door de andere partij, dan gaat de 
servicebeurt over)
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Service

 Forhand service     Backhand service

             

• De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar staat. Gebeurt 
dit wel en de ontvanger geeft aan nog niet klaar te staan en doet ook geen 
poging de shuttle terug te slaan dan moet er opnieuw geserveerd worden ofwel 
dit noemen we: Let.
• Mag geen der partijen het slaan van de service onnodig vertragen.
• Moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken, waarbij 
de shuttle zich geheel onder het middel van de serveerder moet bevinden.
• Op het moment dat de shuttle wordt geraakt moet het racket van de 
serveerder zodanig naar beneden wijzen dat het gehele blad van het racket 
zich waarneembaar onder de hand bevindt waarmee de serveerder het racket 
vasthoudt,.
• De beweging van het racket van de serveerder moet ononderbroken 
voorwaarts gericht zijn totdat de service is geslagen.
• Moeten de serveerder en de ontvanger binnen de lijnen schuin tegenover 
elkaar liggende serveervlakken staan, zonder de grenslijnen van de vlakken 
te raken en moeten beide voeten van de serveerder en ontvanger in contact 
blijven met de vloer totdat de service is geslagen.
• Bij het dubbelspel mogen de partners gaan staan waar zij willen zolang zij de 
serveerder en ontvanger het uitzicht niet belemmeren.
• Onthoudt dat de serveerder die rechts is begonnen altijd bij een even aantal 
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punten in het rechter serveervlak staat bij het ontvangen of serveren.
• Aan het begin van een wedstrijd en steeds wanneer een partij het recht 
van serveren krijgt, moet de service vanuit het rechter serveervak worden 
geslagen.
• Alleen de ontvanger mag de service terugslaan. Mocht de shuttle worden 
geraakt of geslagen door diens partner, dan scoort de serverende partij een 
punt.

Service fouten
• Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de 
serveerder.
• Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het 
serveervak.
• Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de 
serveerder:

  
• De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft 
aangeraakt buiten het serveervak op de grond.
• De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door 
geslagen.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net 
aan.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan.
• De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 m; 
anders opnieuw serveren).
• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander 
voorwerp buiten het speelveld geslagen.
• Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen.
• Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de wedstrijd. 

Er mag opnieuw geserveerd worden waneer:
• de ontvangende partij nog niet klaarstond;
• niet duidelijk is of de shuttle in of uit was;
• er van buitenaf wordt gehinderd. 

Algemeen
• Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een 
service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. 
• Grenslijnen horen altijd bij het desbetreffende speelveld. 
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26UURS TOERNOOI
Zoals velen wellicht al weten wordt dit seizoen het 26uurs toernooi 
geherintroduceerd. Het 26uurs toernooi werd in een ver verleden 
georganiseerd door BC de Bun. Halverwege jaren 90 kwam er helaas een 
einde aan dit succesvolle toernooi. In 2011 komt het toernooi weer terug en 
misschien wel groter dan ooit.
 
Wat houdt het toernooi in
De naam zegt het al een beetje. Het 26uurs toernooi is een 26 uur durende 
non-stop afvalstrijd, waarbij meer komt kijken dan het badmintonnen alleen. 
Het toernooi is een open toernooi, wat betekend dat badmintonners van alle 
verenigingen welkom zijn om deel te nemen aan dit toernooi. Het is mogelijk 
om in te schrijven in de categorieën 4, 6 en 8. Naast het badmintonnen is er de 
mogelijkheid om te zwemmen en zullen er diverse bijactiviteiten georganiseerd 
worden. Inschrijven kan vanaf +/- december-januari via www.toernooi.nl. 
Zodra de inschrijving open is zullen wij dit op de website vermelden.
 
Doe mee, Help mee
Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk leden van onze eigen vereniging mee 
doen. Hou daarom alvast 16 en 17 april in je agenda vrij. Het belooft een 
gezellige lange dag/nacht te worden. Dus geef je op!
Behalve veel deelnemers hebben we voor dit toernooi ook een hoop 
vrijwilligers nodig. Heb je zin om ons tijdens het toernooi te helpen met diverse 
taken, neem dan contact op met de toernooicommissie.
 
Wij hopen dat al onze competitieteams ook alvast willen helpen met 
het promoten van het toernooi. Heb het er na de wedstrijd over met je 
tegenstanders en probeer ze alvast warm te maken voor dit spectaculaire 
toernooi. Wij hopen begin dit seizoen over flyers te beschikken welke wij aan
de teamcaptains zullen overhandigen. Geef deze aan je tegenstanders of prik 
ze bij uitwedstrijden op het prikbord van de tegenstanders.

Heb je vragen, suggesties of wil je ons graag helpen tijdens het toernooi. Stuur 
dan een mailtje naar toernooi@bvhuizen96.nl
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Ha die Eva,

Veendam is inmiddels alweer een tijdje geleden en dat is maar goed ook. Onze 
prestatie in de mix was nu niet bepaald om over naar huis te schrijven en dat 
lag niet alleen aan de tegenstand. Ik denk dat we ons beter bezig kunnen 
houden met schrijven, daar valt misschien nog wel eer mee te behalen.

De ALV ligt, vergeleken met Veendam, nog een stuk verser in het geheugen. 
Ook deze keer ben ik van mening dat de vergadering behoorlijk langer heeft 
geduurd dan strikt noodzakelijk was. Waar dit nu precies aan ligt heb ik mijn 
vinger nog niet op kunnen leggen, misschien dat jij dat wel kunt. Het was in 
ieder geval behoorlijk laat geworden, na de bekendmaking van de teams heeft 
het dan ook niet lang geduurd voordat ik in mijn bed lag. Grappig trouwens dat 
we als vereniging voornamelijk recreatief zijn ingesteld, maar dat de prestaties 
op de clubkampioenschappen wel degelijk meetellen voor de teamindeling.
 
In de huidige indeling verwacht en hoopt de TC waarschijnlijk op handhaving 
of, in het beste geval, het kampioenschap van onze teams. Dat laatste zou 
voor de vereniging natuurlijk het beste zijn omdat dit zorgt voor extra team 
ruimte in de hogere regionen, perfect voor de doorstroming van onder andere 
jeugdige talenten. Voor de teams die kampioen worden ligt dit overigens iets 
anders. De nationale terugkomdag, ook wel het kampioenentoernooi genoemd, 
valt komend seizoen namelijk precies samen met de clubkampioenschappen. 
Dit betekend dat het voor een aantal kampioenen lastig zal worden om aan de 
clubkampioenschappen mee te doen en dat zij zich daar dus ook niet kunnen 
bewijzen. Zouden de statistieken van de competitie of de nationale ranking niet 
een beter alternatief zijn om het kunnen van spelers te meten? Ook als alle 
kampioenen wel mee zouden kunnen doen aan de clubkampioenschappen is er 
enkel sprake van een momentopname, geen betrouwbare meting dus. Of is het 
niet gebruiken van beschikbare statistieken nu juist de recreatieve instelling 
van de vereniging?

Persoonlijk maakt het mij overigens niet zo veel uit waar precies op wordt gelet 
bij de teamindeling zolang de mogelijkheid bestaat om een voorkeur aan te 
geven hebben spelers de teamindeling immers voor het grootste gedeelte in 
eigen hand. Dit waren zomaar wat gedachten over komende seizoenen terwijl 
ik me alvast opmaak voor een leuke reeks zomeravondbadminton, wat denk jij 
hier nu allemaal van?

Tot op de volgende zomeravond!

Groet, Nicky

ÉÉN-TWEETJE
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Ha Nicky!

Ik zie meerdere vragen die beantwoord moeten worden, maar de belangrijkste 
is misschien wel wat voor vereniging zijn wij nu eigenlijk? Persoonlijk denk 
ik dat daar meerdere antwoorden op zijn. Maar zijn we niet gewoon een 
badmintonclub met tien competitieteams maar met een meerheid aan 
recreanten? Maar als je terugkijkt naar de ALV, zou je eigenlijk kunnen 
concluderen dat de competitiespelers de dienst uitmaken. In grote getale 
komen ze naar de ALV om alle jaarstukken te bespreken, te stemmen 
over beslissingen en moeilijke vragen te stellen. Maar jij en ik weten wel 
beter, de ALV is enkel een springplank voor de teamopstelling. Zodra de 
competitie is gestopt maakt iedereen zich klaar om te trainen voor de 
clubkampioenschappen. Er moet gepresteerd worden, men moet in het oog 
springen van de TC. En om eerlijk te zijn, jij en ik doen daar ook aan mee! En 
door deze perikelen veranderen we in een competitieve vereniging. 

Het is ook wel grappig dat je begint over de resultaten in de competitie en 
rankings. Voor het vorige clubblad had ik een fictieve teamopstelling gemaakt
op basis van de rankings na de competitie. Het grootste probleem zat in het 
feit of op basis van de singel of dubbel moet baseren? Er verschoven zoveel 
mensen van teams, enkele zakten 3(!) teams, enkele stegen 2 teams. De 
meeste jeugdspelers hebben geen ranking en belanden dus automatisch in het 
laatste team. Ik heb het hele stukje maar netjes op mijn computer laten staan 
om maar geen mensen teleur te stellen of om juist een veer in hun jeweetwel 
te steken. 

En wat betreft de clubkampioenschappen en de terugkomdag, ik ben een 
groot voorstander om de kampioenen volgend seizoen in hun nieuwe klasse 
te laten spelen. Verdiend is verdiend. En daar moet ik de TC dan ook voor 
complimenteren, zowel jij als ik zijn netjes met het hele team in hun nieuwe 
klasse gezet. En nijgt dat laatste niet weer een klein beetje naar recreatief?

Maar ook ik blijf de zomer doorspelen, ik moet toch mijn plekje in team 4 veilig 
stellen. Overgangsklasse was mijn doel zo’n tien jaar geleden en ik ben niet 
van plan dat uit handen te geven.. en dan kan ik alleen concluderen dat ook ik 
competitief ben ingesteld.
Zucht..

Een goed competitiejaar! 
Eef

Ps, ben maar niet over de ALV begonnen, we mogen van de redactiecommissie 
niet meer dan 800 woorden schrijven! Heb jij ook al zo’n zin in het 
Kerstverhaal??
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JAARPLANNING DE MEENT
Dinsdag Jeugd Senioren Donderdag Jeugd Senioren

24-Aug-10 17.30-20.00 19.30-22.30 26-Aug-10 17.30-19.30 20.00-22.30

31-Aug-10 17.30-20.00 19.30-22.30 2-Sep-10 17.30-19.30 20.00-22.30

7-Sep-10 17.30-20.00 19.30-22.30 9-Sep-10 17.30-19.30 20.00-22.30

14-Sep-10 17.30-20.00 19.30-22.30 16-Sep-10 17.30-19.30 20.00-22.30

21-Sep-10 17.30-20.00 19.30-22.30 23-Sep-10 17.30-19.30 20.00-22.30

28-Sep-10 17.30-20.00 19.30-22.30 30-Sep-10 17.30-19.30 20.00-22.30

5-Oct-10 17.30-20.00 19.30-22.30 7-Oct-10 17.30-19.30 20.00-22.30

12-Oct-10 17.30-20.00 19.30-22.30 14-Oct-10 17.30-19.30 20.00-22.30

19-Oct-10 17.30-20.00 19.30-22.30 21-Oct-10 17.30-19.30 20.00-22.30

26-Oct-10 Geen Jeugd 19.30-22.30 28-Oct-10 Geen Jeugd 20.00-22.30

2-Nov-10 17.30-20.00 19.30-22.30 4-Nov-10 17.30-19.30 20.00-22.30

9-Nov-10 17.30-20.00 19.30-22.30 11-Nov-10 17.30-19.30 20.00-22.30

16-Nov-10 17.30-20.00 19.30-22.30 18-Nov-10 17.30-19.30 20.00-22.30

23-Nov-10 17.30-20.00 19.30-22.30 25-Nov-10 17.30-19.30 20.00-22.30

30-Nov-10 17.30-20.00 19.30-22.30 2-Dec-10 17.30-19.30 20.00-22.30

7-Dec-10 17.30-20.00 19.30-22.30 9-Dec-10 17.30-19.30 20.00-22.30

14-Dec-10 17.30-20.00 19.30-22.30 16-Dec-10 17.30-19.30 20.00-22.30

21-Dec-10 Geen Jeugd 19.30-22.30 23-Dec-10 Geen Jeugd 20.00-22.30

28-Dec-10 Oliebollentoernooi 30-Dec-10 Geen Jeugd Geen Volw

4-Jan-11 17.30-20.00 19.30-22.30 6-Jan-11 17.30-19.30 20.00-22.30

11-Jan-11 17.30-20.00 19.30-22.30 13-Jan-11 17.30-19.30 20.00-22.30

18-Jan-11 17.30-20.00 19.30-22.30 20-Jan-11 17.30-19.30 20.00-22.30

25-Jan-11 17.30-20.00 19.30-22.30 27-Jan-11 17.30-19.30 20.00-22.30

1-Feb-11 17.30-20.00 19.30-22.30 3-Feb-11 17.30-19.30 20.00-22.30

8-Feb-11 17.30-20.00 19.30-22.30 10-Feb-11 17.30-19.30 20.00-22.30

15-Feb-11 17.30-20.00 19.30-22.30 17-Feb-11 17.30-19.30 20.00-22.30

22-Feb-11 Geen Jeugd 19.30-22.30 24-Feb-11 Geen Jeugd 20.00-22.30

1-Mar-11 17.30-20.00 19.30-22.30 3-Mar-11 17.30-19.30 20.00-22.30

8-Mar-11 17.30-20.00 19.30-22.30 10-Mar-11 17.30-19.30 20.00-22.30

15-Mar-11 17.30-20.00 19.30-22.30 17-Mar-11 17.30-19.30 20.00-22.30

22-Mar-11 17.30-20.00 19.30-22.30 24-Mar-11 17.30-19.30 20.00-22.30

29-Mar-11 17.30-20.00 19.30-22.30 31-Mar-11 17.30-19.30 20.00-22.30

5-Apr-11 17.30-20.00 19.30-22.30 7-Apr-11 17.30-19.30 20.00-22.30

12-Apr-11 17.30-20.00 19.30-22.30 14-Apr-11 17.30-19.30 20.00-22.30

19-Apr-11 17.30-20.00 19.30-22.30 21-Apr-11 17.30-19.30 20.00-22.30

26-Apr-11 17.30-20.00 19.30-22.30 28-Apr-11 17.30-19.30 20.00-22.30

3-May-11 Geen Jeugd 19.30-22.31 5-May-11 Geen Jeugd 20.00-22.31

10-May-11 Geen Jeugd 19.30-22.32 12-May-11 Geen Jeugd 20.00-22.32

17-May-11 Geen Jeugd Geen Volw 19-May-11 Geen Jeugd Geen Volw

24-May-11 Geen Jeugd Geen Volw 26-May-11 Geen Jeugd Geen Volw

31-May-11 Geen Jeugd Geen Volw 2-Jun-11 Geen Jeugd Geen Volw

7-Jun-11 19.00-20.00 20.00-22.00 9-Jun-11 Geen Jeugd Geen Volw

14-Jun-11 19.00-20.00 20.00-22.00 16-Jun-11 Geen Jeugd Geen Volw

21-Jun-11 19.00-20.00 20.00-22.00 23-Jun-11 Geen Jeugd Geen Volw

28-Jun-11 19.00-20.00 20.00-22.00 30-Jun-11 Geen Jeugd Geen Volw

5-Jul-11 19.00-20.00 20.00-22.00 7-Jul-11 Geen Jeugd Geen Volw

12-Jul-11 19.00-20.00 20.00-22.00 14-Jul-11 Geen Jeugd Geen Volw
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