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Tussen de vergadering 
en het lezen van dit 
boekje zitten een 
aantal onmisbare 
stappen en schakels. 
De vergadering om 
te beginnen, is altijd 
een week of 4 voor de 
uitgifte. Dan heeft de 
redactie nog voldoende 
tijd om stukjes te 
schrijven en om andere schrijvers te informeren over 
de naderende deadline. Dan is de deadline daar, 
altijd veel sneller dan je denkt. Een goed moment 
om de balans op te maken, gaan we het halen en wie 
moet er nog eens extra gepusht worden? Ik moet 
eerlijk bekennen dat ik dit stukje in december aan 
het typen ben, terwijl 29 november de deadline was.

Ieder boekje staat er tijdens de vergadering iemand 
op die het wil gaan maken. Dat houdt in dat diegene 
goed alle e-mailtjes in de gaten moet houden, de 
bijlagen opslaan, alle stukjes in het programma 
plaatsen, de opmaak verzorgen, fotootjes erbij 
plaatsen, de inhoudsopgave aanpassen en een 
nieuwe kaft maken. Dan is het tijd voor een quality 
check door redactie en bestuur om de laatste foutjes 
eruit te halen. Paar aanpassingen maken en dan, 
hop, naar de drukker, de enige betaalde schakel in 
het geheel. - Ondertussen wordt het boekje vast op 
de site gezet. - Vervolgens de boekjes ophalen en ze 
naar de hal brengen, waar ze uitgedeeld worden bij 
de jeugd en de senioren ze kunnen lezen. En niet te 
vergeten de boekjes naar de sponsoren brengen en 
sturen.
Kosten van al dat werk? Gemiddeld een half uurtje 
per week schat ik.

Namens de redactie veel leesplezier gewenst met dit 
innemende clubblad!

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:
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Voorzitter
Roel de Heij
Borneolaan 16 Huizen
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VAN DE VOORZITTER
Als jullie dit boekje lezen is het Sinterklaasfeest al weer voorbij, maar ik 
neem aan dat het oliebollentoernooi dat op 28 december op het programma 
staat nog moet plaatsvinden. We proberen tijdens het oliebollentoernooi voor 
iedereen van de club en eventuele familie of vrienden weer een leuk toernooi 
te maken. Daarnaast gaan we met elkaar gezellig wat eten en drinken. 

Afgelopen maand hebben wij alle leden gevraagd of ze iets voor de club willen 
doen. 45 mensen hebben positief gereageerd. Iedereen hartelijk dank voor 
deze toezegging. Het bestuur is bezig alle mensen die zich hebben aangemeld 
te informeren over wat en wanneer men iets voor de club kan doen.

Aan het eind van dit seizoen gaan Loes en Maria stoppen met de 
Jeugdcommissie. Op dit moment hebben we nog niemand bereid gevonden om 
het stokje over te nemen. Helaas heeft niemand tijdens de vrijwilligers werving 
zich opgegeven voor deze taken. Mensen die belangstelling hebben kunnen 
zich nog steeds melden bij de bestuursleden.

Het competitie seizoen is nog in volle gang. Toch is de TC al aan het nadenken 
hoe we volgend jaar de indeling gaan doen. De huidige gedachte is om de 
hoogste teams te laten indelen door de trainer. Tevens willen we ons focussen 
op verjonging van de hoogste teams. De trainingen voor talentvolle jonge 
spelers is een onderdeel van dit plan. Binnenkort zal de TC met een volledig 
plan komen, die we met de spelersgroep willen toetsen voordat we met de 
indeling van volgend jaar gaan beginnen.

Door een fout in onze planning hebben we wat verschuivingen moeten 
doorvoeren voor de data van de jeugdtoernooien en de clubkampioenschappen. 
De jeugdtoernooien zijn nu gepland op 13 februari en 27 maart. De 
clubkampioenschappen zijn nu op 20 februari en 6 maart.

Onze hoofdsponsor Color Holland heeft ons wederom een mooi aanbod gedaan: 
Als leden van BV Huizen ’96 gebruik maken van de “winterschilderaanbieding” 
van Color Holland dan krijgt de vereniging 5 euro voor de clubkas voor elke 
dag dat bij een lid wordt geschilderd. Dat geldt ook als je vrienden, familie 
of kennissen aanbrengt voor deze actie. Dus mocht je een winterschilder 
zoeken, kijk dan verder in ons clubblad voor de details of op de website 
www.colorholland.nl  bij winteractie sportverenigingen. Geef wel aan Color 
Holland door dat je van onze verenging bent.  Deze Winteractie loopt vanaf 15 
november 2010 tot maart 2011

Ik wens iedereen - ook namens het hele bestuur - prettige feestdagen en 
alvast een gezond en sportief 2011.

Roel de Heij



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 6

VAN HET SECRETARIAAT
Nog 1 maand en dan is 2010 verleden tijd!!
Eind november en dan al volop winter!! Sneeuw, Sinterklaas bijna jarig, de 
feestdagen komen eraan en niet te vergeten het oliebollentoernooi. Ik geniet 
op dit moment van die mooie witte wereld met een kop koffie en pepernoten
en schrijf ondertussen nog een stukje voor het laatste clubblad van het jaar 
2010.

Als De Sint ons land weer heeft verlaten, zal onze kantine weer in kerstsfeer 
gebracht worden. Een paar vrijwilligers zullen deze taak op zich nemen.
Het bestuur is volop bezig om verschillende taken onder alle nieuwe 
vrijwilligers te verdelen.
Het oliebollentoernooi is dit jaar op 28 december en begint om 18.00 uur.
Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Zoals elk jaar is 
je partner ook van harte welkom om te badmintonnen en mee te eten. Ouders 
van jeugdleden mogen natuurlijk ook een shuttletje slaan en mee eten. Leden, 
als jullie zorgen voor een grote opkomst, zorgen wij dat de oliebollen niet 
ontbreken!!

De drie nieuwe leden, Derbert van Heerde, Ashley van Kuik en Lotte Bout 
heten wij van harte welkom bij onze vereniging. Wij wensen jullie veel 
badmintonplezier.

Tenslotte wens ik iedereen gezellige feestdagen, maar vooral een gezond 2011.

Els Hautmann
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Informatie over de WINTERACTIE van Color Holland.
Color Holland is sponsor van onze sportvereniging en heeft een actie bedacht 
waar u als clublid voordeel van hebt en die onze sportvereniging helpt aan 
meer geld in de clubkas.

Wat houdt de Color Holland WINTERACTIE in?
Color Holland biedt als Winterschilder alle voordelen van de Winterschilder aan 
(korting en bij huizen ouder dan 2 jaar slechts 6% BTW) en combineert dat 
met een uitstekende kwaliteit schilderwerk. Daar kunt u van op aan.
Maar er is meer.
Als onze clubleden een schilderopdracht geven via de WINTERACTIE, dan stort 
Color Holland € 5,- per man per dag *(bij uw opdracht) in onze clubkas. Dat 
geldt ook als u vrienden, familie of kennissen aanbrengt voor deze actie.

Veel  informatie kunt u vinden op de website www.colorholland.nl en bij 
winteractie sportverenigingen of door te klikken op  het logo van onze club.
Als u nog meer wilt weten over de voordelen  voor u of onze club of een 
voorlopige offerte wilt ontvangen, dan kan u dit via de website eenvoudig  
aanvragen.
Bellen kan natuurlijk ook altijd:  035 5264 938 en vraag naar Hans of 
Jennifer Prins

COLOR HOLLAND WINTERACTIE
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Evenals vorige jaren heeft Badmintonvereniging Slotermeer de organisatie 
op zich genomen van de  Open Team Kampioenschappen en de Recreanten 
Team Wedstrijden. Op verzoek van diverse verenigingen is er dit jaar ook een 
toernooi specifiek voor 45-plussers. U leest hieronder wat de regels zijn voor
de toernooien.

De toernooien lopen alle drie van half februari tot eind april 2011.

De regels voor de toernooien zijn als volgt:

Klasse A: spelers toegestaan Hoofdklasse en 1e klasse regio  (veren)
Klasse B: spelers toegestaan van niveau, 2e en 3e klasse regio  (veren)
Klasse C: spelers toegestaan van niveau, 4e en 5e klasse regio  (nylon)
Klasse E: spelers met maximaal 4 jaar recreatieve speelervaring  (nylon)
Klasse F: spelers met maximaal 2 jaar recreatieve speelervaring  (nylon)
Klasse G: vrouwen min. 45 jaar mannen minimaal 50 jaar   (nylon)
Klasse H: herencompetitie minimum leeftijd 50 jaar    (nylon)
Hoger inschrijven mag altijd.

Spelers mogen niet voor een andere vereniging deelgenomen hebben 
aan de voorafgaande regiocompetitie. Uitzondering hierop is “er mag één 
dispensatiespeler per team opgegeven worden”. 

Deelname staat open voor alle verenigingen  uit de regio Noord-Holland.
Met de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met korte 
reistijden.

In de klasse A, worden niet meer teams toegelaten dan 12. Deze 12 spelen in 
twee poules van 6 een hele competitie. De winnaars van de twee poules spelen 
een finale en de winnaar is kampioen van de Open Team Kampioenschappen.

In de klassen B, C, E, F, G en H spelen zoveel mogelijk teams in poules van 6 
een hele competitie. 
Voor de poule-winnaars is een prijs beschikbaar. Hier worden geen finale-
wedstrijden gehouden.

In de klassen A, B, C, E en F  zullen wedstrijden gespeeld worden van 8 
partijen tw: 2 x HE, 2 x DE, 
1 x HD, 1 x DD, 2 x GD. Hiervoor zijn per team dus nodig minimaal 2 dames en 
2 heren.

In de klasse G, zullen wedstrijden van 5 partijen gespeeld worden. Tw. 2 x MD, 
1 x VD en 2 x GD. 
Hiervoor zijn dus nodig minimaal 2 dames en 2 heren.

OPEN TEAM KAMPIOENSCHAPPEN
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In de klasse H, zullen wedstrijden van 5 partijen gespeeld worden. Tw. 4 x MD, 
1 x ME.
Hiervoor zijn dus nodig minimaal 4 heren

De wedstrijden zullen in principe alleen gespeeld worden op doordeweekse 
dagen. Dit om deelname aan toernooien in de weekeinden niet in de weg te 
staan. De aanvangstijd is 19:00 uur en bij gebruik van 2 banen uiterlijk 20:00 
uur. Uitzonderingen hierop alleen in overleg met wedstrijdleider, Jan Scheffer.

In klasse A en B, zal gespeeld worden met veren shuttles, in alle andere 
klassen met nylon. In onderling overleg mag er altijd met veren shuttles 
gespeeld worden.

Naast de bovenstaande specifieke regels, zijn de algemene regels van de BN
van toepassing.

Wil je meedoen aan één van deze toernooien of heb je vragen hierover, kun je 
terecht bij Steef Vredeveld.
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Dag van schrijven: 27 november 2010. We zijn halverwege het 
competitieseizoen 2010-2011. Morgen spelen onze jeugdteams de eerste 
return-wedstrijden (de J3 heeft al een return gehad). Op het moment van 
uitkomen van het blad, kan er al weer heel wat veranderd zijn. De actuele 
uitslagen en standen zijn te vinden op www.toernooi.nl.

We kijken terug op de resultaten van de eerste helft. 

Huizen 96 J1 De Stolp J1   5-3
Arcade J2  Huizen 96 J1   2-6
Huizen 96 J1 Duinwijck J3   3-5
Huizen 96 J1 Hoornse BV J1   6-2
Huizen 96 J1 Duinwijck J2   4-4

De ‘winning streak’ van de J1 duurt voort. Het team lijkt wel een voorkeur te 
hebben voor lekker lange partijen; tegen de Hoornse BV werden maar liefst 5 
drie-setters gespeeld. Gelukkig werden er 4 van in winst omgezet.
Na de veel belovende start van de J1, is ook de eerste gelijkstand een feit. De 
dames van Duinwijck J2 waren een tikkie sterker. Vooral Irma had een zware 
dobber aan haar tegenstandster en verloor de zenuwslopende partij op het 
randje (21-23, 21-15, 19-21). 
Na 5 gespeelde competitiewedstrijden staat de J1 op een stevige 2de plaats. 
Alleen Duinwijck J3 heeft tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. 

Huizen 96 J2 Van Zijderveld J2 2-6
Overbos J1 Huizen 96 J2   3-5
Velsen J2  Huizen 96 J2   0-8
Huizen 96 J2 Duinwijck J7   8-0
Huizen 96 J2 Almere-Buiten J1 2-6
Vennewater J2 Huizen 96 J2   2-6

De J2 staat in de poule op een 4de plaats. De verschillen met de teams boven 
hun zijn echter zeer klein. Het kan dus nog alle kanten op. 
Myrthe kan niet spelen door een blessure en Tyrza was voor de wedstrijd 
tegen Vennewater J2 uitgeschakeld. Tessa uit de J3 heeft zeer verdienstelijk 
ingevallen en won al haar partijen. 
Moet mij nog van het hart dat er wel eens een ouder (ahum, ik noem geen 
namen, maar Tyrza weet precies wie ik bedoel) is, die soms een pietsie te 
fanatiek is. Dat kan werken in het voordeel van de spelers, maar soms kan 
dat ook niet helpen. Ik bedoel: Ouder(s), soms is het beter de kinderen zelf te 
laten spelen en je er niet mee te bemoeien. Ze doen écht wel hun best. (Sorry 
Tyrza, ik zal het niet meer doen…). 

HALVERWEGE, MAAR GEEN HALF WERK!
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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
Space Shuttle J1 Huizen 96 J3  1-7
Huizen 96 J3  Blijkklappers J2  1-7
Vennewater J5  Huizen 96 J3  3-5

De J3 is nét 1 wedstrijd over de helft van
de competitie, met een derde plaats achter 
Overbos en koploper de Blijkklappers. Het
lijkt in deze poule te gaan om deze drie 
teams, maar de Blijkklappers staan ruim 
bovenaan. De J3 moet pas op 30 januari 
2011 tegen de Blijkklappers, dus, jongens 
en meiden: trainen, trainen en nog eens 
trainen! Dan moet-ie lukken! Overbos 
krijgen we op 12 december thuis 
om 10 uur. Komt allen aanmoedigen!

Huizen 96 J4  Almere J9    2-6
De Treffers J4  Huizen 96 J4   7-1
Huizen 96 J4  Duinwijck J11   5-3
De Shuttle J4   Huizen 96 J4   3-5
Huizen 96 J4  Hoornse BV   1-7
Huizen 96 J4  Almere-Buiten J5 1-7

De vierde competitieronde leverde weer winstpunten op voor de J4. De vijfde 
en zesde ronde gingen helaas naar de tegenstanders. Maar dat mag de pret 
niet drukken: gezelligheid en sportiviteit staat bij dit team voorop. En dat is 
minstens zo belangrijk. Dus als we kijken naar het gezelligste team, dan staat 
de J4 ruim aan kop. 
Toch hopen we dat de enorme inzet en trouwe aanwezigheid van Naomi, Merle 
(ondanks haar rugblessure), Tim en Matthijs bij de training omgezet kan 
worden in nog een winstpartij.

Huizen 96 J5  Van Zijderveld J5 0-8
Van Zijderveld J6 Huizen 96 J5   5-3
Huizen 96 J5  Ouderkerk J2   7-1
Huizen 96 J5  Hoornse BV   5-3
Duinwijck J12  Huizen 96 J5   1-7
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Achterbaan 16 Huizen
Tel. 035 523 95 84

www.bedenbadmode.nl

De laatste 3 wedstrijden werden gewonnen door de J5. Ze staan halverwege 
de competitie op een veilige derde plaats, achter Van Zijderveld J6 en J5. Echt 
een kei-goed resultaat. Tijdens de trainingen zien we enorme vooruitgang bij 
deze jongste groep. Wie weet kunnen we Van Zijderveld J6 thuis kloppen. Op 
het moment van schrijven van dit verslag, moet onze J5 het morgen opnemen 
tegen de J5 van Van Zijderveld. Die zijn nog totaal ongeslagen met slechts 2 
verloren games (!) tegen. En zonder Max, die vandaag een voetbalblessure 
opliep, wordt het hard knokken! Mihos, we rekenen op je!

Van deze terugblik worden wij – Jeugd Commissie, begeleiders, ouders en 
trainers - blij. 
We zetten ons dus gelukkig niet voor niets in voor onze jeugd. Dat brengt mij 
op de volgende dringende oproep aan ouders, maar ook aan senior-leden: 
Loes en Maria zullen volgend seizoen niet meer in de jeugdcommissie zitten.
Wij willen graag dat de kinderen lekker kunnen blijven badmintonnen, maar 
daarvoor is uw hulp dringend nodig. En daarvoor hoeft u niet eens te kunnen 
badmintonnen. Elke helpende hand extra is er één. De Jeugd Commissie heeft 
u nodig. Dan kunnen we de kinderen volop plezier blijven bieden bij onze 
vereniging!

Kom eens kijken bij de training en/of competitie en meld u aan!

HR



13 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

De week voor 5 december was het 
weer zo ver. Sint en Piet kwamen 
langs op de badminton. Helaas 
kon sint zelf niet komen, hij had 
het veel te druk dus had hij een 
Piet langs gestuurd bij de dinsdag 
recreanten. Deze Piet badmintonde 
lekker mee, maar het snappen van 
het spel viel deze Piet niet mee. 
Welke lijnen waren van het veld? 
En met hoeveel spelers mocht je 
nou spelen? Gelukkig had deze Piet 
wel pepernoten mee genomen en konden deze tijdens het spelen verslonden 
worden. Na een paar wedstrijden werd er voor lekkere limonade gezorgd 
om op adem en krachten te komen. Na nog een paar rondjes spelen was het 
helaas alweer voorbij en gingen de kinderen met een chocolade Piet naar huis. 

Ook donderdag was het een sinterklaas feest voor de competitie spelers en 
donderdag recreanten. Iedereen nam een cadeautje mee van rond de 4 euro. 
Om deze cadeaus werd gedobbeld. Als er een 6 werd gegooid mocht er een 
cadeau van de tafel worden gepakt. Dit ging door met verschillende cijfers 
totdat iedereen en cadeautje had. Deze mochten nog niet worden uitgepakt 
maar werden eerst nog weer geruild met de hulp van de dobbelsteen. Na een 
rondje drinken en wat chips mochten de cadeaus bij een bepaald cijfer worden 
uitgepakt. Nadat alles uitgepakt was kon er weer geruild worden met behulp 
van de dobbelsteen. Om kwart voor acht was de avond alweer voorbij en 
kon er onderling nog geruild worden van cadeau en ging iedereen weer met 
een cadeau naar huis. Met onder ander een slee (dat ging sneller dan met de 
fiets), een poedelvormige handtas, een vlammende badeend en een knuffel
van Alfred J. Kwak. Het was weer een gezellig avond met hopelijk tevreden 
dobbelaars.

SINTERKLAAS OP DE BADMINTON



HILVERSUM • KERKSTRAAT 31 • NAAST DE HEMA
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Op 31 oktober 2010 werd het Color Holland 
Jeugd Toernooi gespeeld. Dat het toernooi 
populair is onder de badmintonnende jeugd uit 
de omgeving blijkt wel uit de enorme deelname. 
Er speelden 130 kinderen mee, verdeelt over 
10 poules. Voor een luttele 7 euro, kregen de 
spelers naast de hele dag badminton, ook nog 
een broodje knak, een sultana en drinken.

De poules met de meer ervaren spelers draaiden 
helemaal zelfstandig, maar bij de kleintjes en 
de nieuwelingen blijft begeleiding noodzakelijk. 
Gelukkig zijn er vaste vrijwilligers die niet te 
beroerd zijn om de kinderen te helpen bij het tellen.

Absolute topscoorder van het toernooi was dit 
keer onze eigen Casper Bots, die maar liefst 290 
punten bij elkaar shuttelde. Hij werd dan ook 
winnaar van poule B. 

Er bleven meer prijzen in eigen huis: Milo 
Postma(1ste poule A), Job Wingelaar (2de poule 
A), Casper Bots (1ste poule B), Lisa Rieken (1ste 
poule B), Stefan Postma (gedeelde 1ste poule 
C), Tim Hassani (2de poule E), Naomi (2de poule 
E), Daniëlle Groothoff (2de poule F) en tenslotte 
Merle Smeehuijzen (1ste poule J).

Op de site www.bvhuizen96.nl is de totale lijst uitslagen en zijn de foto’s te 
bekijken.

Het volgende toernooi zal gehouden worden op zondag 13 februari 2011. Het 
toernooi dat in de agenda stond voor 30 januari 2011 is verplaatst, in verband 
met het competitieweekend. 

Het eerste Color Holland Jeugd Toernooi was weer strak georganiseerd 
en verliep probleemloos, met dank aan de sponsors, de organisatie en 
vrijwilligers.
Met speciale dank aan Victory Sportprijzen (www.bokalen.nl), die de 
nabestelde prijzen voor de gedeelde 1ste plaats in poule C en de gedeelde 2de 
plaats in poule J kostenloos leverde. 

Tot volgende keer!
HR

COLOR HOLLAND JEUGD TOERNOOI
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Januari
Tyrza Slokker
Rose-Maree Verhey
Dick Maan
Lucas Smit
Peter Verdooren
Nanouk Scheening
Wim van Slooten
Hans Naus
Myrthe Putters
Anne Gemmink
Mihos Krijgsman
Erik Post
Kim Leunis
Melvin Trost
Elianne van Huisstede
Peter Muller
Johan Stroomer
Chris van Hall
Derbert van Heerde
Valentine Bouwmeester-Kos

1-1
1-1
3-1
4-1
4-1
6-1
6-1
7-1
7-1
8-1
8-1
9-1

10-1
10-1
12-1
14-1
20-1
21-1
26-1
30-1

Februari
Peter van der Loo
Irma van der Kuijl
Nicky Muller
Joop Jansen
Carolien Rebel
Sander Plaggenburg
Hellen Rietveld
Demi Hanou
Wim Lebbink
Michael Blaas
Yvonne Klinkert
Tanja Brückmann
Christoph de Greeve
Deimos Krijgsman
Henry Dukel
Astrid Groen

1-2
2-2
2-2
3-2
4-2
6-2

10-2
11-2
11-2
12-2
13-2
19-2
19-2
21-2
26-2
28-2

VERJAARDAGEN
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Sinterklaas is het land weer uit,
de cadeau’s zijn uitgepakt,

en de champagne staat al bijna weer koud

Dus…

...het is weer tijd voor het

Oliebollen-Toernooi!!!
Op dinsdag 28 december zijn jeugdleden met ouders, broers 
en zusjes; recreanten en competitiespelers evt. met partner 
of introducee van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit 
gezelligste evenement van het jaar! Tussen de partijen door is 
er tijd voor een drankje en gratis oliebollen!

Het toernooi begint om 18.00 uur en vanaf circa 19.00 uur staat 
er soep met broodjes klaar. Na 22.00 uur is het borreltijd en 
zullen ook de winnaars bekend worden gemaakt. Deelname kost 
€ 5,00 per persoon.

Zorg dat je dit toernooi niet mist en vul onderstaande bon in 
en lever hem uiterlijk donderdag 16 december in bij Hessel 
Idzenga, Dick Maan, Chris van der Loo of Lianne Maan!

Ja, ik, ....................................................... wil meedoen!

Indien je introducee’s meeneemt, vul hieronder naam en leeftijd in.
Naam introducee  Leeftijd
…………………………………  …………  m / v
…………………………………  …………  m / v
…………………………………  …………  m / v
…………………………………  …………  m / v
…………………………………  …………  m / v

Strookje + geld graag inleveren bij Hessel Idzenga, Dick Maan, Chris van der 
Loo of Lianne Maan.
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De stelling van vandaag luidt: een blessure moet je goed plannen. In de 
twintig jaar dat ik nu badminton (ik rond ff af naar beneden, anders voel ik me 
helemaal zo oud) ben ik tot nu toe blessurevrij geweest. Om mij heen zag ik 
links en rechts achillespezen afscheuren, enkels omklappen en schouders tot 
pulp geslagen worden. Het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat ik eens 
aan de beurt was. En als het er toch aan zit te komen, kun je het maar het 
beste goed plannen.

Het begin van het seizoen kwam niet zo goed uit: Lianne was me voor. In de 
eerste wedstrijd ging zij door haar enkel. Mijn team had me nodig, dus bleef 
ik gaan. Je kunt mijn opluchting voorstellen toen zij afgelopen weekend weer 
aantrad. Nu was het mijn beurt!

Maar eerst een puntje binnen slepen in de damesdubbel. Even kijken of Lianne 
echt weer op stoom was. Ja dat zat wel goed. Mijn singel dan? De laatste singel 
voorlopig want Lianne zou die partij weer over gaan nemen. tot nu toe had ik 
de honneurs aardig waargenomen: ik was nog ongeslagen!

En dat bleef ik graag. Dus toen ik na een verliesset in de tweede met moeite 
op 16-16 stond, kon ik maar beter het zekere voor het onzekere nemen: tijd 
voor de langverwachte blessure: TJAK- zweepslag! Opgegeven wedstrijd ... Dus 
nog steeds ongeslagen ;-)

Perfecte planning of niet, het is toch geen pretje. Ik had het liever nog twintig 
jaar uitgesteld. Gelukkig heb ik de light-versie zoals het zich laat aanzien: ik 
kon op dinsdag alweer aardig strompelen en vandaag (woensdag) is het alweer 
een stukje beter. Ik plan dus ook een snelle come-back.

Tot slot nog wat wistjedatjes. Wist je dat:
- de eerste heer van zeemacht EHBO kent?
- Nicky en Patrick zo een auto-thuisbreng-service kunnen beginnen?
- het bij Ter Gooi Blaricum op zondag om 17:30 hartstikke rustig is?
- je dan ook nog eens geholpen wordt door een knappe dokter met zachte   
  handen en bruine ogen?
- je niet kunt flirten als je vriend je naar het ziekenhuis heeft gebracht?
- een spierscheur met zo’n 3mm per dag geneest?
- de kans op zweepslag groter wordt als je de hele week op hakken hebt             
  gelopen (check) of als je moe/ niet zo fit bent (check)?
- je snel moet beginnen met bewegen omdat het littekenweefsel anders te stijf       
  wordt?

Doe er je voordeel mee zou ik zeggen
Saskia

PERFECTE PLANNING
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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 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 2e jeugdtoernooi  10:00-18:00
13-feb-11 zondag Kampioensschaps wedstrijd Almere
15-feb-11 dinsdag Start OTK    
20-feb-11 zondag Clubkampioenschappen 10:00-18:00 
6-mrt-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

ACTIVITEITENKALENDER
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Naast de welbekende recreantentraining op donderdagavond werd ook dit 
seizoen weer een extra training voor de competitiespelers georganiseerd. 
In eerste instantie werd er een selecte groep spelers uitgekozen om deel te 
nemen aan de donderdagtraining. Uiteindelijk waren er minder talenten te 
motiveren dan men in eerste instantie dacht. Hierdoor kon de groep toch 
groter worden door spelers uit de gehele competitie uit te nodigen. 
Doordat de groep alsnog niet erg groot werd heeft het bestuur bijgedragen in 
de kosten en is de training hierdoor betaalbaar gebleven, bij deze bedankt!
Wat gebeurt er nu tijdens die twee uren op de donderdagavond? Het is een 
gevarieerd programma van techniek, loopvermogen, startsnelheid en een 
vleugje kracht. 
De spelers die deelnemen aan de trainingen zijn van de laagste teams tot een 
van de hoogste teams in de competitie. Hierdoor is het niveauverschil groot 
maar dat is tijdens de trainingen amper te merken doordat iedereen vooral 
op techniek traint met elkaar. De andere aspecten van badminton worden 
individueel benut.
Naast het bestuur willen we Harry bedanken voor zijn tijd en energie die hij in 
de training stopt!

De redactiecommissie

DONDERDAG TRAINING

Van welke bloem kun je applaus verwachten?
Opl: soorpalk eD

Welke bloem is altijd op tijd?
Opl: ejkolkwueens teH

Welke bloem moet je altijd herinneren dat je er nog bent?
Opl: ejtein-jim-teegrev teH

Welke bloem kun je goed voor je laten werken?
Opl: ejseil gitjilv teH

Welke bloem moet je uit de buurt houden van een pinautomaat?
Opl: aimmiks eD

Oplossing lezen van rechts naar links

FLOWER RIK
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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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