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Ooit, lang, lang 
geleden, toen ik 
bij de Bun begon 
met badmintonnen, 
speelden we vaak 
competitiewedstrijden 
in de regio. Je had 
Huizen - dat om de 
verwarring compleet 
te maken competitie 
speelde in de Bun -, Blaricum, de Meentmeppers, 
Almere, Arcade, de Blijkklappers en Weesp. Het 
was al wat als je een keertje naar Gaasperdam, laat 
staan wat een wereldreis het was naar Duinwijck in 
Haarlem.

Enkele jaren later, in 2010 om precies te zijn rijden 
we jaarlijks een keer of wat over de Houtribdijk 
om - in dorpjes met een Broek in de naam - ver 
in Noord-Holland een potje te badmintonnen. 
Arjan heeft voor de grap uitgerekend dat team 5 
(regio) een veelvoud van het aantal reiskilometers 
van team 2 moet maken, dat landelijk speelt. Een 
bijzondere ontwikkeling, die volgens mij begonnen 
is toen de districten Noord Holland Zuid en Noord 
Holland Noord tot district Noord Holland verworven 
werden.

Waar zijn al die clubs in de regio gebleven? ’t Gooi 
heeft er een aantal opgeslokt en zelf zijn wij ook 
schuldig aan het opheffen van drie verenigingen. In 
mijn nieuwe woonplaats Hilversum is zelfs helemaal 
geen club van enige betekenis te vinden. Helaas 
moet de moderne badmintonspeler daarom over een 
rijbewijs, auto en een boel benzine (of aardige baas) 
beschikken om competitie te kunnen spelen en ook 
heel wat uurtjes in de auto vertoeven. Wat een 
mazzel dat ik in zo’n leuk team zit. Dat doet al die 
uurtjes rijden heel wat vlotter voorbijgaan!

Namens de redactie veel leesplezier,
Niels Jongerden
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VAN DE VOORZITTER

Clubgenoten,

Het seizoen is al weer volop aan de gang. 
Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. Trainingen 
zijn begonnen en eerste competitie wedstrijden 
zijn al weer gespeeld. We hebben dit jaar 2 
landelijk spelende teams, 8 regionale teams en 
5 jeugdteams. Op advies van onze trainer spelen 
de meeste teams met 3 spelers. 
Kijk op onze website http://www.bvhuizen96.nl/. 
Op de hoofdpagina staan links om de resultaten 
van de teams te bekijken. 

Helaas zijn er in ons team 2 problemen ontstaan met de bezetting. Persoonlijk 
vind ik het erg jammer dat we er niet zijn uitgekomen om een oplossing te 
vinden. Hierdoor zullen er in dit jaar veel invallers nodig zijn om team 2 te 
kunnen laten spelen. Er hebben een paar oud spelers toegezegd een paar 
wedstrijden te spelen. Daarnaast zal er een beroep gedaan worden op spelers 
uit de lagere teams. Ook dit levert vaak discussies en frustraties op, omdat de 
mensen niet constant in hun eigen team kunnen spelen. Ik verzoek iedereen 
om begrip. 

Op 7 en 9 september waren er weer de open dagen. Op deze dagen hebben 
11 nieuwe mensen zich aangemeld. Allemaal van harte welkom! Als jullie 
vragen of opmerkingen hebben neem dat gerust contact op met een van de 
bestuursleden.
De nieuwe leden kunnen gebruik maken van een aantal gratis trainingen. Net 
als vorig jaar proberen we meer mensen te interesseren om met de trainingen 
mee te doen. Dan wordt het mogelijk om wat meer te doen voor de echte 
beginners en daarnaast ook wat meer te richten op de gevorderden. Dus als je 
nog zin hebt om met deze recreantentrainingen mee te doen geef je dan vlug 
op bij iemand van het bestuur of op donderdag rechtstreeks bij Peter.

Hopelijk zijn jullie nieuwsgierig geworden wat de Elsjes te betekenen hebben 
die in de kantine hangen. Ze slaan op alle vrijwilligers die onze club nu heeft en 
de actie die we gaan doen om te kijken of we meer mensen kunnen overtuigen 
hoe leuk het is om iets voor de club te doen.

Tot de volgende keer.

Roel de Heij



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 6

Wij zijn alweer ruim een maand aan het badmintonnen, de competitie is weer 
volop aan de gang en het enthousiasme onder de badmintonners is groot. 
Elke dinsdag en donderdag is de zaal behoorlijk gevuld. De pasjes zijn bijna 
allemaal uitgedeeld en het bardienstrooster is bijna volledig ingevuld. Dus niks 
te klagen hoor!!

Zoals jullie zelf al hebben gezien is de kantine versierd met “Elsjes”.
Roel en ik zijn een aantal keren op cursus geweest en hopen nog meer leden 
enthousiast te maken om hun steentje bij te dragen aan onze vereniging.
Want iedereen weet “vele handen maken licht werk” en wij kunnen nog heel 
wat handen gebruiken. Wij hopen dan ook dat jullie je willen inzetten voor je 
vereniging. Wij zullen iedereen deze maand nog persoonlijk benaderen.    
Het bestuur is ontzettend benieuwd hoeveel positieve reacties wij hierop 
krijgen, aangezien het bij andere sportverenigingen veel nieuwe vrijwilligers 
heeft opgeleverd. 

De open dagen hadden niet het succes waarop wij gehoopt hadden. Alle 
stukjes die naar de plaatselijke kranten zijn gestuurd werden helaas niet 
geplaatst. 
Toch zijn er naar aanleiding van de open dagen 11 nieuwe leden bijgekomen.
Het zijn: Sam van Engelen, Nanouk Scheening, Maaike Hogenboom, Tom 
Harder, Derek Vlaanderen, Roy van der Wijk, Wim van Slooten, Kees Visser, 
Marjan Wijk, Joël Rikkers en Laura Hetebrij. 
Welkom nieuwe leden, wij wensen jullie vele gezellige en sportieve 
badmintonuurtjes bij onze vereniging. Als er nieuwe senioren zijn die moeite 
hebben met het inhangen van het pasje bij andere spelers, loop dan even 
naar een lid van de recreantencommissie. Hebben jullie nog vragen en/of 
opmerkingen, kom dan naar één van onze commissieleden. Namen en 
telefoonnummers staan in het eerste clubblad. 

De laatste jaren proberen wij belangrijke nieuwsbrieven via de mail naar al 
onze leden te versturen. Toch blijkt steeds weer dat een aantal e-mailadressen 
niet meer kloppen.
Een vriendelijk verzoek om wijzigingen door te geven aan het secretariaat.

Tot ziens in de sporthal
Els Hautmann
 

VAN HET SECRETARIAAT



7 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

TEAMTOERNOOI

De week voor de eerste competitiewedstrijden begonnen stonden wij, team 
6, Joël, Ramon, Siu en Mirabella al op de baan te badmintonnen alsof de 
competitie al wel begonnen was.
Wij deden mee aan het teamtoernooi in Vaassen. De wedstrijden werden 
gespeeld in een team verband, alleen de dubbels en de mixen. De teams waren 
ingedeeld in poules van 4 tot 5 teams, zodat iedereen de gehele dag druk bezig 
was met badminton. 
Voor het ene team waren de wedstrijden makkelijker dan voor de ander. Zo 
was team 6, dat nu speelt in de 2de klasse, ingedeeld in een poule die tot de 
2de klasse ging. En de overige spelers van Huizen ’96 waren ingedeeld in de 
poule voor 4de divisie, waar later ook 2de en 3de divisie inkwamen doordat de 
hoogste poule niet genoeg teams had. 
Na een dag lang intensief badmintonnen vroegen we ons wel af wat we nu 
eigenlijk konden winnen. Een heerlijke taart, maar, die gedeeld werd met 
iedereen in de poule. 
Aan het einde van de dag werden de winnaars bekend gemaakt. Team 6 was 
gelijk opgegaan met een team van Vaassen, waardoor de uitslag nog erg 
spannend werd. Wedstrijdpunten tellen kwam niet tot een winnaar, gamepoints 
tellen kwam ook niet tot een winnaar. Uiteindelijk zijn alle behaalde punten 
van beide teams bij elkaar opgeteld en met 6 punten verschil werd team 6 de 
winnaar van de poule. 
Dus na een dag lang badmintonnen zaten we niet alleen aan het bier, we zaten 
ook aan de taart. 

Sportieve groet van team 6!

Op uitnodiging van radio 6FM  hebben Tanja en Edo onze vereniging in de 
spotlights gezet. 
De opname vond maandag 4 oktober om 20.30 uur plaats en werd 
vrijdagavond 8 oktober om 18.00 uur uitgezonden. Erg leuk dat jullie op deze 
manier de vereniging en de badmintonsport in het zonnetje hebben gezet.
Misschien houden wij er na jullie oproep nog wel nieuwe leden aan over.
Bedankt Tanja en Edo voor het promoten van jullie vereniging!! 
Willen jullie graag weten wat Edo en Tanja allemaal te vertellen hadden, ga dan 
naar onze website.

Els

RADIO 6FM
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De kop is eraf. Spannend zo’n nieuw seizoen, met nieuw samengestelde teams. 
Maar we mogen trots zijn op de tot nu toe behaalde resultaten:

Huizen 96 J1  De Stolp J1   5-3
Arcade J2   Huizen 96 J1  2-6
Huizen 96 J1  Duinwijck J3   3-5

We kijken terug op 3 totaal verschillende wedstrijden. Zo liep de eerste 
competitiewedstrijd gesmeerd en zonder gedoe; de tweede ronde leverde de 
nodige discussies op. Er werd geopperd dat een dame van de tegenpartij haar 
racket steeds te hoog hield met serveren. De dame in kwestie vatte dat nogal 
onsportief op en zo ontstond een discussie, waar uiteindelijk iedereen zich mee 
bemoeide. Ondanks de 6-2 overwinning gingen onze helden met een rot gevoel 
naar huis. We zullen tijdens de training nog eens uitleggen wat wel en niet mag 
bij het serveren.
Bij de derde wedstrijd tegen Duinwijck J3 moesten de J1 het stellen zonder 
Kevin, die na zijn werkweek te ziek was om te spelen. Gelukkig was Casper 
Bots op het laatste nippertje bereid om in te vallen. Hij heeft zich kranig 
geweerd en wist de herendubbel met Milo in winst om te zetten. Doordat een 
deel van de tegenpartij door file verlaat was, werd de volgorde van spelen
omgegooid. De laatste partij die gespeeld werd was de single van Irma. Het 
werd een zenuwslopende 3-setter, die helaas naar Duinwijck ging (16-21, 26-
24, 10-21). 
Eindstand: 3-5.

Huizen 96 J2  Van Zijderveld J2  2-6
Overbos J1   Huizen 96 J2  3-5
 
Tja, dan moet je de eerste wedstrijd tegen Van Zijderveld. Nou én? Laten we 
opmerken dat van de 4 drie-setters er 3 nét niet werden gewonnen. Het was 
mega spannend. 
Bij de tweede wedstrijd tegen Overbos J1 ontstonden de nodige discussies. 
In dit geval over het coachen bij een stand van 11 punten. Volgens de 
tegenstanders duurde dit bij ons te lang en er schijnt zelfs een aantekening 
op het wedstrijdformulier over te zijn gemaakt. En daarom: de regel bij het 
coachen op de stand van 11 punten is: De coach mag het veld betreden 
en heeft vervolgens maximaal 1 minuut de tijd om aanwijzingen te geven. 
Daarna moet de coach het veld verlaten en wordt de wedstrijd hervat. Hierbij 
opgemerkt dat coachen bij 11 mag, maar niet moet.
Onze J2 had het derde speelweekend vrij. Behalve Casper dan; die werkte zich 
in het zweet voor de J1.

VAN DE JEUGD - TROTS
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Veenshuttle J2  Huizen 96 J3  2-6
Huizen 96 J3  t Gooi J3   7-1
Overbos J3   Huizen 96 J3  5-3
Huizen 96 J3  Veenshuttle J2  5-3

De J3 begon het eerste reserve weekend met een uitwedstrijd tegen 
Veenshuttle J2. Een goed begin is het halve werk, er werd met ruime cijfers 
gewonnen. Zo ook thuis tegen t Gooi. Overbos J3 was te sterk. Amber won 
haar single, de damesdubbel met Tessa en de mix met Stefan, maar de 
overmacht was te groot. Toch lusten we ze rauw als ze bij ons komen spelen!
De vierde competitiewedstrijd was alweer de return van de eerste wedstrijd 
tegen Veenshuttle. Dit keer had Huizen het moeilijker; 4 partijen telden 3 sets. 
Lucas kreeg na zijn –helaas verloren – drie setter zelfs een luid applaus! 

Huizen 96 J4  Almere J9   2-6
De Treffers J4  Huizen 96 J4  7-1
Huizen 96 J4  Duinwijck J11  5-3

Onze J4-spelers hebben keihard geknokt, maar helaas bleek tijdens de eerste 
twee competitieronden de tegenstand te groot. Toch wisten Tim en Naomi hun 
mix tegen Almere overtuigend te winnen en Tim won zelfs elke keer zijn enkel. 
Top! Vervolgens kwam Duinwijck bij ons op bezoek. Naomi, Merle, Tim en 
Matthijs waren door het dolle toen de eindstand op het formulier geschreven 
werd: 5-3 winst. Ziezo. Punt.

Huizen 96 J5  Van Zijderveld J5  0-8
Van Zijderveld J6  Huizen 96 J5  5-3
Huizen 96 J5  Ouderkerk J2  7-1

Onze jonge talentjes deden meer dan hun best tegen Van Zijderveld J5. Bij de 
eerste wedstrijd van Max zat iedereen op het puntje van de bank; zó spannend 
was het (23-25, 15-21)!
De uitwedstrijd tegen Van Zijderveld J6 was nog spannender; na 2 verloren 
dubbels, stond onze J5 na 3 singles opeens met 3-2 voor! Helaas voelde Max 
zich niet lekker en kon hij de mix niet meer spelen. 
Gelukkig was Max weer helemaal top-fit voor de thuiswedstrijd tegen
Ouderkerk J2. Deze wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 7-1! De partijen 
verliepen uiterst sportief en gezellig. Zo gezellig zelfs dat er telefoonnummers 
uitgewisseld werden en de ontmoeting werd afgesloten in de kantine met een 
partijtje tafelvoetbal. 

Tot zover een korte samenvatting van de eerste competitie wedstrijden van 
onze jeugd. Ondanks dat niet alles gewonnen werd en er hier en daar wat 
strubbelingen waren, ziet het er goed uit. De teams draaien onderling zonder 
problemen. Zelfs blessures (gebroken vingers, ontstoken tenen) weerhouden 
onze jeugd er niet van om zich voor 200% in te zetten! Dat maakt ons 
– ouders, begeleiders en trainers – TROTS. Jongens en meiden: hou dit vol! 



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 10

��������������
�������������������������

��������������

�������������������

Ter afsluiting om 22:00 uur een gezellig samenzijn met een gratis drankje in de clubbar.

Namens de recreantencommissie B.V. Huizen Ô96
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Terwijl  de strippenkaart langzaam wordt afgeschaft in Nederland wordt 
hij bij BV Huizen `96 juist ingevoerd. Deze strippenkaart is bedoeld voor 
badmintonspelers die wel een aantal keer in een seizoen kunnen spelen, maar 
wie niet genoeg kan spelen om een lidmaatschap rendabel te maken. Er zijn 
twee soorten strippenkaarten te verkrijgen. Een voor nylon spelers en een 
voor veren spelers. Met deze strippenkaarten kan 10 keer maximaal 2,5 uur 
gespeeld worden. De kaart is alleen verkrijgbaar voor senioren en moet vooraf 
betaald worden. De kosten zijn voor de nylon spelers  € 79 en voor de veren 
spelers € 99. Er kan maximaal 1 strippenkaart per seizoen aangeschaft worden 
(anders lid worden) en de strippenkaart is alleen voor het aangegeven seizoen 
geldig. We zien u graag op de dinsdag of donderdag avond!

INVOER STRIPPENKAART BV HUIZEN ‘96
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De eerste wedstrijd even inkomen en werd uiteindelijk 4-4. Gelukkig nog via de 
open dag een dame kunnen vinden die ons team komt versterken.
Toen via een toeristische route naar de Kwakel, waar de plaatselijke derbij door 
de NOS werd uitgezonden. En wij maar denken dat al die mensen voor ons 
kwamen. Met invaller Astrid W erg leuk gespeeld en met een 4-4 op zak weer 
via een toeristische route terug naar huis.
Toen wedstrijd 3. `s Ochtends dachten we nog niet weer en 4-4 maar een 3-5 
was eigenlijk ook niet de bedoeling. Tot de tweede heren enkel ging het gelijk 
op daarna werden er 3 wedstrijden verloren alleen de laatste mix werd nog 
gewonnen. Maar als troost lekker zelf gebakken brownies en koffiereepje bij de
wijn en bier verzorgt door onze kok Albert.

Groetjes team 8

TEAMVERSLAG TEAM 8



13 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Kan het flower? Ja dat kan!!!

Van welke bloem kan je een dreun verwachten?
Opl: soorpalk ed

Welke bloem heeft een zusje dat Marije heet?
Opl: noomenna ed

Welke bloem kan goed hout of metaal bewerken?
Opl: aiserf ed

Welke bloem is heel muzikaal?
Opl: ejtlooiv teh

Welke bloem is heilig en doet een ezel na?
Opl: tnisayh ed

Flower-Rik

PS: Opl. lezen van rechts naar links

Dag Sjaak

Sjaak Spier
Sjaak Spier

Wie is toch die Sjaak Spier?
Daar kan hij best wel wat op zeggen

Maar dat wil hij liever niet
Dus blijf er maar naar dreggen

Spreek hem maar aan als je hem ziet
Maar Sjaak heeft het nu wel gehad

Met het schrijven van gedichten
Hij zit nu in het hoge gras
Een klaproos af te richten

Zijn opvolger is niet goed snik
Een naam ga ik je noemen

Hij noemt zichzelf Flower-Rik
En houdt dan ook van bloemen

Sjaak bedankt

SJAAK SPIER
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Jan Lovink
Patrick de Groot
Pascalle Schram
Tijmen de Boer
Siu-Ching Man
Sanne Delforno
Kevin Perquin
Sam van Engelen
Marthe Stalenhoef
Saskia Stroomer
Koen Potman
Glenn Geerlings
Leo Hagebeek
Derek Vlaanderen
Wil Harthoorn
Kees Stroomer
Mark van Werven

VERJAARDAGEN

1-11
2-11

12-11
13-11
14-11
15-11
16-11
20-11
20-11
21-11
23-11
28-11
28-11
29-11
30-11
30-11
30-11

Louis Bertrand
Tessa  Delforno
Marjolein Does
Rene van Engelen
Jeroen Blekkenhorst
Fons Krijnen
Laila Hussein
Marianne Bablon
Joël Watchman
Hermann Robben 
Marja Kos-Schaap

Achterbaan 16 Huizen
Tel. 035 523 95 84

www.bedenbadmode.nl

1-12
1-12
3-12
3-12

10-12
10-12
13-12
15-12
17-12
22-12
25-12
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DRIE HEERLIJKE DAGEN TRIER

Graag willen Florian en ik alle gulle gevers heel hartelijk bedanken voor het 
fantastische weekend die wij van jullie als cadeau mochten ontvangen. Wij 
hebben de Romeinse stad Trier bezocht. 
Wat heeft die stad enorm veel bezienswaardigheden!! Wij hebben de eerste 
dag 7 uur gelopen, zoveel was er te bewonderen. 
Een geweldig hotel met uitgebreid ontbijtbuffet en alle dagen mooi weer!! Dus 
ook menig terrasje bezocht.
Ik zit hier bij de Porta Nigra en zoals jullie kunnen zien wonen hier zelfs nog 
Romeinse soldaten!!
Bedankt lieve mensen, wij hebben enorm genoten.

Florian en Els 
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Ha die Nicky!!

Wat een feest!! Volgend jaar mogen jij en ik als lijnrechter bij team 1 
aantreden. Want dat ze kampioen kunnen worden is zeker niet uitgesloten. 
Ik zing al vanaf zondag ‘2e divisie’, maar ik kan de dames nog niet zover 
meekrijgen dat ze meezingen. Is jammer, want ook zij moeten het gevoel 
krijgen dat het mogelijk is! Harry ziet het in ieder geval wel helemaal zitten en 
, geef toe, dat zou wel zijn bekroning zijn op zijn harde werken. 
Maar als team 1 echt zo gek zou zijn om kampioen te worden moet team 2 
wel handhaven, anders wordt het lijntje van team 1 naar team 2 te lang. En 
we weten allemaal dat dat niet zo makkelijk zal zijn. Uit eigen ervaring weet 
ik hoe beroerd het voelt om met invallers te werken en randje degradatie de 
ene week te hangen en randje handhaving de volgende week. Geloof me, geen 
pretje. 
Maar mag ik jullie trouwens complimenteren met de goede start van het 
competitiejaar? Wij bleven vorig jaar ons hele competitieseizoen achter de 
feiten aan lopen en met hangen en wurgen konden we handhaven. 
Dat we dat nu niet meer doen kan je al merken aan het ego dat we als team 
hebben. Ik weet niet of onze jongste telg ook dat gevoel heeft, maar de rest 
voelt dat er dit jaar meer in zit dan enkel handhaven. Als we volgende week 
van SGA kunnen winnen, hebben we bij wijze van spreken het kampioenschap 
al in ons zak. Ik zeg: ‘Hi ha Hoofdklasse’. 
Okee, dat ik en de overigen ietwat overmoedig zijn is duidelijk en de val naar 
onderste regionen van het klassement is snel gemaakt, maar toch, het zou  
zo’n mooie droom zijn! 

(Greet)Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Hoi Eva,

Hoewel ik team 1 graag kampioen zie worden sta ik niet echt te springen om 
als lijnrechter aan de gang te gaan, bovendien hebben we behoorlijk weinig 
ruimte langs de baan wat het installeren van de eerder genoemde lijnrechters 
knap lastig kan maken. Natuurlijk is er voor alles een oplossing te bedenken en 
daarom stel ik voor om als vereniging nu al een Hawk-Eye te overwegen. Dat 
laatste is misschien wat overdreven, maar een goede scheidsrechterstoel lijkt 
me in ieder geval geen overbodige luxe. Mocht team 1 daadwerkelijk kampioen 
worden, en daar ga ik nu even van uit, kunnen we allicht extra sponsoren 
aantrekken door vrolijke reclameborden langs de baan te zetten wanneer ze 
spelen. Ik hoor nu de trommels en toeters al van de extra horde toeschouwers 
die de status van team 1 zal aantrekken. Voorlopig zullen ze 

ONDERONSJE
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de goede start van dit seizoen eerst nog even door moeten zetten alvorens 
dit allemaal werkelijkheid kan worden. Geen druk van mijn kant hier..., jullie 
kunnen het team 1!!
Bedankt voor het compliment naar ons team wat de start van het seizoen 
betreft. Persoonlijk denk ik dat we het nog iets beter hadden kunnen doen, 
maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer. Ik had voor het begin van 
het seizoen overigens er al het volste vertrouwen dat we als team in de eerste 
klasse konden handhaven, maar nu denk ik dat we zelfs mee kunnen doen in 
de bovenste regionen. Even om het ego van mijn team op te vijzelen: We zijn 
echt goed! Jullie doen het overigens ook behoorlijk goed en ik zie zeker de 
mogelijkheid van het kampioenschap. Ik zou alleen iets voorzichtiger zijn met 
het verkondigen dat het kampioenschap binnen handbereik is. De tweede helft 
van een seizoen kan namelijk nog wel eens voor verassingen zorgen weet ik 
uit ervaring, om maar te zwijgen over eventueel blessure leed binnen het eigen 
team. Hoe dan ook hoop ik dat jullie de huidige koers vast weten te houden.

Iets anders, heb jij ook al zo’n zin in het kerstverhaal? En is het misschien 
een leuk idee om de lezers om input te vragen wat betreft het begin van het 
verhaal, of een maximale lengte laten vaststellen?

Groetsels en tot de volgende keer,

Nicky

Hee.. 

Ik heb behoorlijk veel zin in het Kerstverhaal. Ik weet niet of de 
redactiecommissie dan wel de lezers er zin in hebben. Het schijnt namelijk dat 
we  nogal de neiging hebben om hier en daar wat door te draven dan wel slap 
te kletsen. Ik ben me van geen kwaad bewust en als ik onze fan mag geloven, 
moeten we vooral zo door gaan. Maar vorig jaar hadden we ongeveer 3700 
woorden en 7 bladzijdes. Ik kan me voorstellen dat het wat korter mag, zowel 
voor onze lezers als voor de redactiecommissie.

Het is zeker een leuk idee om onze lezers om input te vragen! Dus bij deze, 
lezers, klim in je toetsenbord en mail ons je input door! En misschien krijg jij 
wel een eervolle vermelding in het volgende clubblad!

Tot schrijfs!



HILVERSUM • KERKSTRAAT 31 • NAAST DE HEMA

UW SPORTSPECIALIST!
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Met wie hebben we het genoegen?
Lisa

Heb je broers of zussen?
1 zusje Merel

Hoe lang speel je al badminton?
Eerst speelde ik op een club waar het 
spelen meer voor de fun was, nu speel 
ik anderhalf jaar bij deze club

In welk team speel je?
J2

Met wie speel je in dit team?
Myrthe, Casper, Sander en Tyrza

Wie is je trainer?
Ricardo en Peter 

Wie was je favoriete jeugdtrainer?
Beide zijn super

Jouw beste badmintonslag is de…
drop

Waar moet je nog aan werken?
Looptechniek

Wie is je beste badminton vriend?
Myrthe en Tyrza

Wat is je beste badmintonmoment 
to nu toe?
Naar deze club gaan vond ik de beste 
keuze! En mijn singel winnen in de J1 
vorig jaar

Binnen de club zou ik dit willen 
veranderen…
Meer trainingen!! (vaker kunnen 
badmintonnen)

Wat vindt je leuk aan badminton?
Alles!

Wat is je favoriete eten?
Clubsandwich, pizza

Wat is je favoriete vakantieland?
Engeland (Londen)

Naar welke muziek luister je?
Hip Hop, R&B

Wat zijn naast badminton je 
andere hobby’s?
Dansen (streetdance, hiphop) en 
paardrijden

Dit wil ik nog even zeggen:
Huizen 96 is top!

De volgende keer mag…
Myrthe deze vragen beantwoorden.

DIT BEN IK
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Datum Tijd Activiteit

zo 17-okt-10 10:00-18:00 competitie zondag 5
zo 31-okt-10 10:00-16:00 1e jeugdtoernooi
zo 07-nov-10 10:00-18:00 competitie zondag 6
do 11-nov-10 20:00-22:00 Toss toernooi
ma 29-nov-10 Deadline Clubblad 3
di 30-nov-10 17:30-19:30 Sinterklaas
do 02-dec-10 17:30-19:30 Sinterklaas
zo 12-dec-10 10:00-18:00 competitie zondag 9
di 28-dec-10 18:00-22:00 oliebollentoernooi
zo 09-jan-11 10:00-18:00 competitie zondag 11
di 18-jan-11 17:30-21:30 open dag jeugd & sen.
do 20-jan-11 17:30-21:30 open dag jeugd & sen.
zo 23-jan-11 10:00-18:00 competitie zondag 13
zo 30-jan-11 10:00-16:00 2e jeugdtoernooi
zo 30-jan-11 19:30 Inning tweede termijn

ma 31-jan-11 Deadline Clubblad 4
di 01-feb-11 20:00-22:00 Winter Toss toernooi
za 12-feb-11 Kampioensschaps wedstrijd Almere
zo 13-feb-11 Kampioensschaps wedstrijd Almere
zo 13-feb-11 10:00-18:00 clubkampioenschappen
di 15-feb-11 19:45 Start OTK
zo 20-feb-11 10:00-18:00 clubkampioenschappen
di 08-mrt-11 20:00-22:00 Toss toernooi
zo 27-mrt-11 10:00-18:00 3e jeugdtoernooi
ma 04-apr-11 Deadline Clubblad 5
vr 15-apr-11 19:45 Einde OTK
za 16-apr-11 09:00 26 uurs toernooi
zo 17-apr-11 26 uurs toernooi
di 19-apr-11 17:30-19:30 Ouder Kind toernooi
do 21-apr-11 17:30-19:30 Slottoernooi
di 24-mei-11 20:30 ALV
di 19-jul-11 20:00-22:00 Start Zomerbadminton

di 30-aug-11 20:00-22:00 Laatste avond Zomerbadminton

ACTIVITEITEN KALENDER
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Het lijkt misschien nog ver weg maar het aftellen voor het 26-uurs toernooi 
is begonnen. De toernooicommissie (bestaande uit Eva, Tanja, Johan S, 
Marco K, Aad, Steef en Arjan) is al een tijdje druk bezig met het regelen van 
vergunningen, sponsoren, eten en een beetje PR. Iedereen die nog goede 
ideeën heeft voor het toernooi of wil meehelpen tijdens het toernooi kan altijd 
iemand van de toernooicommissie aanschieten of even een mailtje sturen naar 
toernooi@bvhuizen96.nl. 
Op dit moment willen we iedereen en vooral alle competitiespelers vragen 
om het toernooi zoveel mogelijk te promoten. Als het goed is hebben alle 
teamcaptains op dit moment een pakket flyers ontvangen of zullen deze
binnenkort krijgen. De bedoeling is dat deze flyers zoveel mogelijk worden
verspreid onder de tegenstanders in de competitie. Wij hopen dat ieder team 
doormiddel van deze flyers en wat mond tot mond reclame, het toernooi onder
de aandacht wil brengen. We zullen er alles aan doen om oude tijden te doen 
herleven en dit toernooi tot een groot succes te maken.

Namens de Toernooicommissie
Arjan van Tuinen

HET 26-UURS TOERNOOI
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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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BARROOSTER

Datum 19:45-21:45 21:45-23:45
di 19-10 Ramon Muller Astrid Wilhelmus
do 21-10 Leonie Duijst Stefan van Daalen
di 26-10 Hessel Idzenga Hezzel Idzenga
do 28-10 Willem Janssen Clementine Puik
di 2-11 Rianne van der Kuyl Marjan Wijk/Kees Visser
do 4-11 Leonie Duijst Stefan van Daalen
di 9-11 Rianne van der Kuyl Astrid Blankenberg
do 11-11 Marije Gemmink Tineke Rovers
di 16-11 Leen de Koning Leen de Koning
do 18-11 Thomas Bakker Thomas Bakker
di 23-11 Michael Blaas Michael Blaas
do 25-11 Edo Zwaan Marcel Henning
di 30-11 Jan Lovink Jan Lovink
do 2-12 Jan-Cees Venema Jan-Cees Venema
di 7-12 Franz Maphar Franz Maphar
do 9-12 Siu Ching Siu Ching
di 14-12 Henk van Wiggen Cristoph de Greeve
do 16-12 Patrick de Groot Patrick de Groot
di 21-12 Hellen Rietveld Jeroen Blekkenhorst
do 23-12 Kees Stroomer
di 28-12 oliebollen oliebollen
do 30-12 xxx xxx



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 26

• Nicolette even een pennetje gaat pakken…
• Peter klaar is voor de borrel, alleen de ton niet kon vinden
• Veel van onze leden last hebben van mobilofonie
• Ad weer zijn Adidas bidon kwijt is
• Ook hij van de luxe/wegwerp generatie is en gewoon een nieuwe koopt
• Joël 3x trainen in de week voldoende vindt
• Marije bij deze gedachte alleen al kotsend over de baan gaat
• Thomas ook speciaal voor die ton komt… of was het nu voor de borrel?
• Kleedkamer 1 verdeeld is in meters
• Elke dame een eigen meter heeft
• Deze voor 10 euro per avond te huur zijn
• Karin telkens de vraag stelt op wiens plek ze nu weer zit
• 10 op 1 baan teveel is
• De donderdagavondtraining voor jonge potentials gestart is
• Zelfs Thomas hier voor benaderd was?
• Sommige zich afvroegen of dit wegens zijn goddelijke leeftijd of    
        kwaliteit was
• Hi ha Honden… gewijzigd is in Hi Ha Hoofdklasse
• U Eva kan vragen wat hiermee bedoeld wordt
• De eerste blessures in de competitie alweer gespot zijn
• Derbert team 2 is komen versterken

WIST U DAT

ONS NIEUWE BADMINTONTENUE

Competitiespelers spelen 
vanaf dit seizoen in een nieuw 
badmintontenue. Met dank aan 
onze sponsoren Color Holland, 
Pets Place, Vakantie Curacao.nl en 
BeeS-Sport zien wij er de komende 
seizoenen weer op-en-top uit!
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