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Ons eigen toernooi. 
Na vele jaren is het 
nu bijna weer zover 
en dat is - ervan 
uitgaand dat het ook 
echt zover zal komen 
- een fantastische 
prestatie! Ik heb zelf 
nooit meegespeeld met 
het toernooi, ik was 
een jaar of 14 toen de laatste editie werd gehouden 
en mocht derhalve niet meedoen. Pas jaren later 
hoorde ik van het bestaan ervan en dat het altijd zo 
fantastisch, leuk, gezellig en super was. Maar zoals 
zo vaak met mooie dingen van vroeger worden dat 
soort zaken niet nieuw leven ingeblazen.
Tot de retro trend. Jawel, ik heb hem al eerder 
behandeld in dit stukje, maar de heropstanding 
van ons eigen toernooi is voor mij nog een bewijs 
dat retro de toekomst heeft. Er zijn weliswaar wat 
nuances, maar die beloven de kwaliteit nog een 
stapje hoger te brengen. De meeste onderdelen die 
vroeger al bij het toernooi hoorden zijn er weer bij, 
zoals het zwembad en films en dergelijke. Er komt
nu misschien wel een kampeerweitje bij (naar goed 
Noord-Nederlands voorbeeld). En tot slot zorgt een 
bewaker ervoor dat het schorriemorrie buiten de tent 
blijft.
Nu alleen nog inschrijvingen. De inspanningen van 
velen lijken ook hier vruchten af te werpen, want er 
zijn al behoorlijk wat deelnemers en deelnemers van 
buiten onze vereniging beginnen binnen nu ook te 
druppelen. Kortom het toernooi ligt op koers om het 
hoogtepunt uit het toernooi seizoen te gaan worden!
Heb je je nog niet ingeschreven? Doe dat dan 
meteen, want het wordt fantastisch!

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

De competitie is afgelopen. Slechts een van onze 
teams is kampioen geworden. 
Bij de junioren is team J2 kampioen geworden. 
Proficiat!

Op 18 en 20 januari waren de Open Dagen. De 
redactiecommissie heeft veel moeite gedaan om 
in alle kranten een artikel te krijgen. Dit is goed 
geslaagd. Mijn dank aan de redactie commissie! 
Ik heb gehoord dat er zeker 2 nieuwe leden zijn 
bijgekomen. Hartelijk welkom!

Ondertussen zijn voor de Open Team 
Kampioenschappen de indelingen bekend geworden. 
De OTK wedstrijden worden op weekdagen 
gespeeld. Thuis spelen we op de dinsdagavond van 19:45 tot 22:30. We spelen 
dit jaar slechts met 1 team. Dank aan Steef voor de organisatie.

Vorige keer heb ik geschreven dat de TC nadenkt over een andere manier van 
teams indelen. In de afgelopen bestuur- en TC- vergadering is het nieuwe 
voorstel aangenomen. De TC is dit nu aan het afronden en als jullie dit stukje 
lezen zal ongetwijfeld alles al duidelijk zijn. Ik hoop dat de verandering 
bijdraagt aan een betere invulling van de wensen van de competitiespelers en 
het aantal discussies zal verminderen.

In het laatste clubblad heb ik geschreven over de actie van Color Holland. 
Onze hoofdsponsor Color Holland had ons een mooi aanbod gedaan: Als leden 
van BV Huizen ’96 gebruik maken van de “winterschilderaanbieding” van Color 
Holland dan kreeg de vereniging 5 euro voor de clubkas voor elke dag dat 
bij een lid wordt geschilderd. Ik heb net van Hans een update gehad. Hij wil 
het nog aantrekkelijker maken en geeft daarom extra winterkorting weg. De 
opdrachtgever ontvangt € 25.00 korting per man per dag en de vereniging 
krijgt ook € 25,00 per man per dag in de clubkas gestort. De Aktie loopt tot 1 
maart. Zie verderop in het blad voor meer details.

Het weer lijkt steeds extremer te worden. De badmintonbond heeft samen met 
het district zelfs moeten besluiten wedstrijden af te gelasten. Ondanks dat de 
bond en district duidelijke regels hiervoor hadden uitgegeven zijn er toch vele 
discussies geweest over wat nu wel en niet te doen. 
In het bestuur hebben we hier ook over gesproken. We vinden dat we ons 
aan de afgesproken regels moeten houden, maar ook individuele beslissingen 
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van bijvoorbeeld ouders moeten respecteren. Maar iedereen moet ook 
de consequenties van deze besluiten respecteren, zoals het spelen van 
inhaalwedstrijden en het betalen van eventuele boetes.
Ook realiseerden we ons dat, als dit gebeurt bij een van onze 
thuiswedstrijden en er geen zaalruimte beschikbaar is, we zullen moeten 
besluiten om de competitie wedstrijden op een dinsdag of donderdagavond 
in te halen en dat er dan niet vrij gespeeld kan worden.

Mvgr,

Roel de Heij

Begin dit jaar zijn we in een nieuw clubtenue gaan spelen. Het is een zwarte 
broek/rok met een rode polo. 

De competitie teams hebben afgelopen jaar al een shirt ontvangen. Extra shirts 
kunnen bij Els Hautmann of Janny de Heij besteld worden voor 25 Euro.

Tevens hebben we nog een hoeveelheid oude shirts. Zowel rode als grijze. Deze 
kosten 2.50 Euro.

CLUBKLEDING
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Tijdens het 26 uurs toernooi zal er een tombola worden georganiseerd. Dit 
houdt in dat er prijzen staan uitgestald en men door middel van het kopen van 
lootjes in aanmerking kan komen voor een of meerdere prijzen. Het gaat hierbij 
niet om geldprijzen maar om prijzen in natura. De spanning zit hem in het feit 
dat alle waardevolle en minder waardevolle prijzen naast elkaar zijn uitgestald. 

De organisatie van het 26uur toernooi is op zoek naar zo veel mogelijk mooie 
prijzen voor deze tombola. Dus heb je nog een flesje wijn liggen, of een koker
shuttles, een handdoekenset, zweetbandjes of gewoon een paar mooie kaarsen, 
eigenlijk maakt het niet uit wat, laat het weten aan een van de organisatoren 
van het 26 uurs toernooi!

TOMBOLA
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De eerste contacten met de Deense badmintonclub ‘Brøndby Strand 
Idrætsklub’ en BV Zeemacht dateren uit 1994. Enige jaren daarvoor leefde bij 
het bestuur reeds het idee om eens een uitwisseling met een buitenlandse club 
te organiseren en de voorkeur ging daarbij uit naar een Deense vereniging. Op 
een gegeven moment kwamen we in de Badmintonrevue een oproep tegen van 
een Deense club uit Br¯ndby Strand die contact zocht met een Nederlandse 
badmintonvereniging. Zij hadden al een 10-tal jaren ervaring opgedaan†met 
een Engelse vereniging maar die contacten waren inmiddels verbroken, 
hoofdzakelijk als gevolg van geldproblemen bij de Engelsen. De eerste brief 
richting Denemarken werd geschreven op 8 mei 1994 door voorzitter Hans 
Tabeling en tien dagen later kwam er een reactie van de Denen. Zij wilden 
dolgraag een keer naar Nederland komen om één en ander eens door te praten 
en zo gezegd, zo gedaan. Een afspraak was gauw gemaakt en op zaterdag 

UITWISSELING BV ZEEMACHT / BV HUIZEN ‘96 EN 
BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB
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12 november werden Palle en Anette Nielsen in sporthal “De Brug” door de 
voorzitter verwelkomd. Na een korte kennismaking werd direct koers gezet 
naar het plaatselijke motel annex bowlingcentrum waar Ron Meijers zich bij 
het drietal voegde. Dit gesprek is de definitieve aanzet geweest tot de eerste
uitwisseling tussen beide verenigingen tijdens de Paasdagen in 1995.

Enkele weken geleden speelde team 3 en team 5 van Huizen bij BV 
Zeemacht. Harrie, de seniorentrainer, was ook aanwezig. Hij heeft tot 2005 
de badmintonvereniging Zeemacht getraind en was hierdoor bekent met 
enkele spelers en bestuursleden. Zo kwam het dat een bestuurslid Harrie 
aansprak over de uitwisseling, waarvoor BV Zeemacht dit seizoen te weinig 
jeugdspelers beschikbaar had. Harrie heeft toen de voorzitter, Hans Tabeling 
in contact gebracht met Deirdre van den Berkt, waarna de uitwisseling van 
gegevens tussen BV Zeemacht en BV Huizen ’96 begonnen. Na contact met 
jeugdspeler, jongere senioren en ouders zijn er jeugdspelers van Huizen die 
meegaan naar Denemarken om daar te badmintonnen. 

De donderdag voor Pasen en de maandag erna (2e Paasdag) zijn de 
reisdagen. De vrijdag en de zondag worden doorgebracht in de sporthal. 
Op beide dagen wordt er telkens op een dagdeel gestreden om een grote 
wisseltrofee. In totaal staan er 32 wedstrijden op het programma, te weten 
16 enkelpartijen, 8 dubbels en 8 gemengddubbels. 

De enkelpartijen worden in principe op de vrijdag gespeeld en de 
dubbelpartijen op de zondag. De overige dagdelen worden met name benut 
voor het spelen van kennismakingspartijen. Tijdens de middagpauze wordt 
gezamenlijk de lunch gebruikt en aan het einde van de middag gaan de 
spelers naar hun gastgezinnen. De zaterdag is bestemd voor een uitstapje 
naar Kopenhagen dan wel Amsterdam. De uitwisseling wordt afgesloten met 
een feestavond op de zondag. Daaraan voorafgaand†wordt er in de sporthal 
een gezamenlijke avondmaaltijd genuttigd, die thuis door de ouders van de 
gastgezinnen is klaargemaakt.

Vanuit Huizen gaan er twee begeleiders mee, Gert-Jan van Loenen en Deirdre 
van den Berkt gezamenlijk met de, in totaal, negen jeugdspelers. Allemaal 
kijken er ernaar uit en zijn we dankbaar dat wij deze ervaring met BV 
Zeemacht mogen delen!

Vanuit de redactiecommissie wensen wij iedereen veel badmintonplezier!
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VERJAARDAGEN

Tanja Brückmann 19-2
Christoph de Greeve 19-2
Deimos Krijgsman 21-2
Henry Dukel 26-2
Astrid Groen 28-2

Chris van der Loo 3-4
Stefan   Postma 4-4

Theo Fokker 9-4
Karin Boor 12-4
Ed de Bruyn 12-4
Maaike Hogenboom 12-4
Saskia Vonk 12-4
Naomi Hassani 17-4
Roel de Heij 19-4
Franz Maphar 20-4
Tim van Wessel 20-4
Gert-Jan Linck 22-4
Astrid Westland 23-4
Petra Vonk 26-4
Willem Janssen 27-4
Danny Rebel 27-4
Lisette Hautmann 28-4

Amber Potman 1-3
Remi Hoencamp 2-3
Manou Leunis 2-3
Lucas-Bertus de Groot 4-3
Merel Rozendaal 5-3
Rimke Solkamans 14-3
Marjan Wijk 14-3
Eva Karten 16-3
Will van Leuken 17-3
Hans Knevel 18-3
Thorwald de Boer 19-3
Deirdre van den Berkt 21-3
Arjan van Tuinen 21-3
Suzanne van  Loenen 22-3
Johan Snel 22-3
Tim Hassani 24-3
Hessel Idzenga 24-3
Jan Willem Driessen 26-3
Robin Geerlings 28-3
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BARROOSTER

ACTIVITEITENKALENDER
Datum Tijd Activiteit
di 15 feb ‘11 19:45 Start OTK
zo 20 feb ‘11 10:00-18:00 clubkampioenschappen 1e dag
zo 06 mrt ‘11 10:00-18:00 clubkampioenschappen -2e dag
di 08 mrt ‘11 20:00-22:00 Toss toernooi
zo 27 mrt ‘11 10:00-18:00 3e jeugdtoernooi
ma 04 mrt ‘11 00:00 Deadline Clubblad 5
vr 15 apr ‘11 19:45 Einde OTK
za 16 apr ‘11 14:00 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

Dag Datum Tijd 19:45-21:45 Tijd 21:45-23:45
Di 15 feb ‘11 Marja Kos Luciënne Verweij
Do 17 feb ‘11 Johan Terlien Johan Terlien
Di 22 feb ‘11 Marco van Leeuwen Marco van Leeuwen
Do 24 feb ‘11 Marja Kos Marcel Henning
Di 01 mrt ‘11 Lidy van Dissel Thorwald de Boer
Do 03 mrt ‘11 Edward Zwaan Saskia Vonk
Di 08 mrt ‘11 Hanneke Besaris Thorwald de Boer
Do 10 mrt ‘11 Henry Dukel Mirabella Mulder
Di 15 mrt ‘11 Wim Lebbink Wim Lebbink
Do 17 mrt ‘11 Margret Muller Margret Muller
Di 22 mrt ‘11 Carolien Rebel Carolien Rebel
Do 24 mrt ‘11 Yvonne Klinkert Mirabella Mulder
Di 29 mrt ‘11 Jan-Paul Venema Jan-Paul Venema
Do 31 mrt ‘11 Astrid Westland Astrid Westland
Di 05 apr ‘11 Erik Post Erik Post
Do 07 apr ‘11 Elianne van Huisstede Ina Bakkum
Di 12 apr ‘11 Robert Jongerden Robert Jongerden
Do 14 apr ‘11 Hand Naus Hans Naus
Di 19 apr ‘11 Hanneke Besaris Astrid Blankenberg
Do 21 apr ‘11 Henry Dukel Joop Jansen
Di 26 apr ‘11 Hellen Rietveld Jeroen Blekkenhorst
Do 28 apr ‘11 Peter Bos Peter Bos



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 12

Na lang aandringen hier dan eindelijk een stukje van de J1, het is tenslotte 
onze laatste wedstrijd bij de jeugd vandaag. De afgelopen jaren hebben we 
veel leuke, maar helaas ook minder leuke dingen meegemaakt. Hier een 
paar hoogte- en dieptepunten: 

Het jeugdkamp! 
-  Monique en Irma die twee keer regionaal kampioen zijn geworden.  
 Milo is dit zelfs drie keer gelukt, de derde keer was hij invaller. 
- Monique en Judith die allebei een knieblessure hebben (gehad). En  
 natuurlijk Kevin die een heel jaar niet heeft gespeeld vanwege zijn  
 been. 
-  Milo heeft bij de jeugd zo’n 249 wedstrijden gespeeld, hierbij   
 dronk hij ongeveer 120 liter water.
-  Kevin nam bij iedere wedstrijd een pakje prince mini stars mee. 
-  Milo is heel trots op zijn 16 eerste prijzen van het jeugdtoernooi. 
- Gelukkig waren er ook educatieve momenten, en leerden we woorden  
 als: batsen, scalpeerservice en pikvogelen. Met dank aan Ron! 
-  Ook hebben we van Peter allemaal andere namen gekregen. Zo wordt  
 Monique vaak verward met haar zus, heet Judith tegenwoordig JosÈ en  
 wordt Milo vaak aangesproken met sukkel of oen. Kevin en Irma zijn  
 echter gewoon zichzelf gebleven. 
- Monique heeft een keer een wedstrijd met 21-0 gewonnen. Kevin zegt  
 dit nooit gedaan te hebben, maar ook nog nooit zo hard verloren te  
 hebben, na research bleek dit echter niet te kloppen. 
-  Monique heeft vandaag haar tweede single gespeeld, en heeft die  
 (ondanks haar blessure) allebei gewonnen. 
-  En wist je dat Judith de schuld is van alles wat er mis gaat? 
- Ook hebben we ontdekt dat Judith haar Nederlands een beetje moet  
 bijwerken, dit gaat zij samen met Milo doen. 
- En natuurlijk Irma die bijna ging vechten tegen Arcade door een
 filmpje van Milo, het gevolg hiervan was dat het team bij de   
 returnwedstrijd niet kwam opdagen. 

In ieder geval hebben we een hele leuke tijd gehad bij de jeugd, en 
daar willen we iedereen die daar voor heeft gezorgd heeeeeeel erg voor 
bedanken! 

Monique, Irma, Judith, Milo en Kevin.

EINDELIJK: EEN STUKJE VAN DE J1!
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Zojuist is de tweede inning van de contributie gedaan. Dit doet me 
herinneren om dit stukje voor het clubblad te schrijven. 
Zoals de meesten van jullie wel gelezen of gehoord hebben, moeten de 
gemeentes fors bezuinigen. Ook wij hebben een brief in oktober 2010 van 
de Gemeente Huizen ontvangen met de aankondiging van afschaffing van de
subsidie die wij ontvangen. De afschaffing zal in 3 stappen gaan verlopen, nl.
eenderde in 2011, eenderde in 2012 en in 2013 geen subsidie meer.
Achter de schermen zijn wij als bestuur druk aan het uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. Tot nu toe ziet het er niet gunstig  
voor ons uit. Want afschaffing van de subsidie heeft gevolgen voor de
contributie.

Uit berekeningen komt het neer op een verhoging van 5 a 10 euro per 
betalend lid de komende 3 seizoenen om de begroting sluitend te krijgen.
In die begroting zullen we kritisch kijken naar waar nog kosten zijn te 
besparen (bv zaalhuur, gebruik shuttles etc.). Het zou mooi zijn om één of 
meerdere sponsors te vinden om dit gat te kunnen vullen.
Dus beste leden, weten jullie nog iemand die ons wil sponsoren laat het ons 
dan weten.  

Gert-Jan

STOPPEN SUBSIDIE GEMEENTE HUIZEN

A. Men zoekt een briefje van 1000 euro
B. Men zoekt de lens van Johan Snel
C. Men zoekt de afdruk van de smash van Peter Bos

WAT IS HIER AAN DE HAND...???
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Vrijdagavond. Niet de beste avond voor team 6 om te spelen. Gezamenlijk 
met het herenteam van Huizen reizen we af naar de Hilversum Meent om 
daar tegen ’t Gooi te spelen. Enkele kwamen gehaast uit hun werk, andere 
van school en weer andere van stage. Gelukkig hield het tijdstip de fanatieke 
supporters er niet vanaf om ons te komen aanmoedigen, Huizen overwon ’t 
Gooi daarin groots!
Omdat Wendy team 2 ging versterken en Tanya liever geen drie partijen 
speelde hadden we Astrid meegenomen, uit team 9. Na de dubbel stond het 1-
1, de damesdubbel was gewonnen door Astrid haar toverballen. Ze sloeg ze op 
een manier waardoor iedereen dacht dat het punt al gemaakt was, waardoor ze 
meteen het punt won!
De singles gingen ons niet veel beter af. Zo spannend als het was bij de heren, 
zo snel als het voorbij was bij de dames. De stand bleef gelijk, 3-3.
De mixen begonnen, Cedric en Astrid gingen wat huiverig de baan op maar 
in de tweede game kwamen zij verassend goed terug! Bijna wonnen zij een 
game maar helaas kwamen zij net te laat terug. Zij verloren de mix. Deirdre 
en Erik mochten strijden om de eer van het team. De eerste game verloren 
zij. De tweede kwamen zij verbazingwekkend terug waardoor de tegenstander 
helemaal van de kaart was. In de derde game was de tegenstander nog zo van 
de kaart dat ze redelijk makkelijk wonnen. De uiteindelijke uitslag werd 4-4. 

Tot in de sporthal!

Team 6

TEAM VERSLAG HUIZEN ‘96 TEAM 6 TEGEN ‘T GOOI
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Via deze weg wil ik kort terugblikken op 
het afgelopen badmintonseizoen.
Allereerst moet ik helaas melden 
dat er drie van de tien teams zijn 
gedegradeerd. 

Team één heeft redelijk goed 
gespeeld,maar doordat sommige 
mensen helaas te onregelmatig op de 
training aanwezig waren, was het voor 
hun ook moeilijk om hoog te eindigen.

Team Twee heeft sinds het begin 
van het seizoen steeds met invallers 
moeten spelen, omdat er vier spelers 
zijn uitgevallen aan het begin van het 
seizoen. Daardoor was het voor hun 
moeilijk om ingespeeld te raken met 
een degradatie als resultaat .

Team Drie heeft in het begin zeer 
goed gepresteerd, met kans op een 
kampioenschap. Maar door vele 

blessures bij de dames zijn ze die kans 
helaas kwijtgeraakt.

Team Vier heeft dit seizoen ook kans 
gehad op een kampioenschap, maar 
helaas door onbekende oorzaak heeft 
het team dit niet kunnen realiseren.

Team Vijf is vorig seizoen 
gepromoveerd naar de eerste klasse. 
In deze klasse hebben zij goed hun 
best gedaan, maar hebben zij het zeer 
zwaar gehad. 

Team Zes heeft met een aantal nieuwe 
jeugdleden prima gepresteerd. Ga zo 
door.

Team Zeven en Acht zijn helaas 
gedegradeerd. Een van de redenen 
is dat verscheidene spelers te weinig 
of niet op de training zijn geweest. In 
deze derde klasse waarin de teams 

BESTE BADMINTONNERS,
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spelen, is het van grootste belang dat 
er wekelijks getraind wordt om het 
niveau te kunnen handhaven. Komend 
seizoen zullen deze twee teams dus 
gaan spelen in de vierde klasse, wat 
plastic shuttles betekent.

Team Negen heeft dit seizoen beter 
gepresteerd dan vorig jaar. Het 
regelmatig met elkaar als team trainen 
heeft duidelijk effect gehad. Goed 
gedaan.

Team Tien heeft redelijk gepresteerd. 
Maar het team zou beter kunnen 
spelen, wanneer zij meer samen 
trainen.

Al met al is dit afgelopen seizoen een 
minder goed seizoen geweest als 
voorgaande seizoenen. Ik hoop dat 
alle spelers komend seizoen allemaal 
aanwezig zullen zijn op de trainingen. 
En dat de teams in het nieuwe seizoen 
goede prestaties zullen afleveren.

Met het oog op het nieuwe seizoen is 
er een voorstel aan het bestuur en de 
technische commissie gedaan. Het doel 
zal zijn om de sterke jeugdspelers een 
kans te geven om in een hogere klasse 
te kunnen spelen.

Ik wil jullie allen bedanken voor jullie 
inzet en ik wens jullie veel succes 
tijdens de clubkampioenschap en de 
toernooien! 

De jeugdleden en de begeleiders die 
naar Denemarken gaan samen met de 
jeugdleden van Zeemacht, wil ik heel 
veel plezier en succes toewensen. Mijn 
tip: geniet ervan en speel sportief!

Hopelijk tot in het nieuwe 
badmintonseizoen!

Een sportieve groet,
Harry Lumi
31 januari 2011

EINDSTANDEN COMPETITIE
Team Divisie/klasse Plaats in de competitie Kampioen
1 3e divisie 5 BC ‘t Vennewater
2 4e divisie 7 BV Gaasperdam
3 Hoofdklasse 4 Van Zijderveld
4 1e klasse 5 Dijnwijck
5 1e klasse 6 BC ‘t Vennewater
6 2e klasse 4 APGS
7 3e klasse 7 BV de Shuttle
8 3e klasse 8 Arcade
9 4e klasse 5 Matchpoint
H1 3e klasse Heren 5 BV Almere
J1 U19 2 Duinwijck
J2 U17 1 BV Huizen ‘96
J3 U15 3 BV Blijklappers
J4 U13 7 BV Almere-Buiten
J5 U11 5 Van Zijderveld



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 18

We feliciteren de J2 met het behalen 
van het KAMPIOENSCHAP!

Het zou erom spannen. 
Op het moment van aanvang van de 
laatste wedstrijd kon het in de poule 
van de J2 nog alle kanten op. Almere 
Buiten BC J1 ging samen met Van 
Zijderveld J2 aan kop, met in het 
kielzog onze J2. Het puntenverschil 
tussen deze drie was minimaal. 
Almere en Zijderveld moesten de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
tegen elkaar. Iedereen zat te duimen 
voor een gelijk spel, terwijl onze J2 
tegen Duinwijck J7 moest spelen. 
De wedstrijden werden gelijktijdig 
gespeeld. Zo werd zondag 30 januari 
de dag waar alles vanaf zou hangen. 
Onze J2 moest absoluut winnen 
van Duinwijck en dan het liefst met 
een dikke 8-0. En zo geschiedde: 
weliswaar met een vette 7-1, maar 
gewonnen werd er.
En toen was het wachten op het 
resultaat van Almere-Buiten tegen Van 
Zijderveld…
Er werd rondgebeld en uiteindelijk was 
de eindstand van die partij bekend: 
5-3 voor Almere-Buiten. Na wat 
rekenwerk stond het al gauw vast: 
met dik 1 punt verschil kon onze J2 
zich kampioen noemen. 

Op de terugweg moest dit fantastische 
resultaat natuurlijk gevierd worden en 
wel bij de Burger King, alwaar onze 
meiden en jongens er nog nét niet 
werden uitgezet wegens gillen en het 
(vals?) zingen van het alom bekende 
‘We are the Champions’.
Proficiat Casper, Sander, Lisa, Myrthe
en Tyrza: geweldig goed gedaan! 

Hierbij wil ik gelijk iedereen bedanken 
die Lisa en Merel (J5) door de laatste 
2 competitiewedstrijden hebben 
gesleept, toen hun opa er niet meer 
bij kon zijn. Jullie steun was en is een 
enorme troost. En hij zou zó trots zijn 
geweest op de kersverse kampioenen!

De J1 speelde de laatste wedstrijd 
in Hoorn. Het was tevens de laatste 
wedstrijd van Kevin, Milo, Judith en 
Monique (en Irma) bij de jeugd. Elders 
in het blad staat een terugblik van de 
J1 over hun badminton carrières bij de 
jeugd van BV Huizen’96. We wensen 
onze pubers veel succes en plezier bij 
de senioren (gedraag je!). De J1 sloot 
het seizoen af op een derde plaats in 
de poule.

Zo mepte onze J3 zich ook naar een 
derde plek in hun poule, een resultaat 
om trots op te zijn. 
De koploper De Blijkklappers J2 bleek 
oppermachtig. Toch zijn onze spelers 
over het algemeen niet weggeslagen. 
Laten we zeggen dat de anderen soms 
net wat meer geluk hadden. Nu hopen 
dat volgend seizoen de wind met jullie 
meewaait! Amber, Tessa, Lucas en 
Stefan hebben het als team geweldig 
gedaan. Niet één keer was er een 
invaller nodig!

De J4 met Merle, Naomi, Matthijs en 
Tim eindigde op een zesde plaats. Ze 
wonnen van Duinwijck J11 en van De 
Shuttle J4. De overige wedstrijden 
gingen naar de tegenpartij. En elke 
keer stelde ik de vraag: ‘Maar was 
het wel gezellig?’ En steevast kreeg 
ik als antwoord: ‘Het was heeeeeeel 

JAAA! J2 KAMPIOEN!



19 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

gezellig!’ Vrolijke boel dus bij de J4. 
We zijn dan ook bere-trots op jullie, 
want jullie tegenstanders zullen 
waarschijnlijk gezegd hebben: ‘Die 
wedstrijd tegen Huizen, dát was pas 
leuk!’ Goed visitekaartje voor de club!

De J5 sluit af met een vijfde plaats. 
Na een sterk begin van de competitie 
stond de J5 een tijdje op de derde 
plaats. Maar in de tweede helft leek 
het wel of de andere clubs overal de 
jokers hadden ingezet. De J5 kon de 
returns niet meer in winst omzetten. 
Alleen Ouderkerk J2 bleven we te 
slim af, zelfs toen door de sneeuw de 
return niet gespeeld kon worden. En 
ondanks dat de laatste wedstrijden 
niet allemaal even soepel gingen 
is het heel knap dat Merel, Sanne, 
Koen, Max en vaste invaller Mihos 
elke keer weer ‘klaar voor de strijd’ 
op de baan stonden.

Zo snel kan het allemaal gaan. 

De competitie zit er alweer op. De 
Color Holland Jeugd toernooien 
komen er weer aan: 13 februari 
(vol) en 27 maart 2011. En de 
Clubkampioenschappen hebben 
we ook nog op de agenda staan. 
Dus als jullie – meiden en jongens 
van de jeugd – dachten dat het 
badmintonnen voor dit seizoen 
klaar is: nou, vergeet het maar. 
Jullie moeten aan de bak! Laat 
op het toernooi en tijdens de 
clubkampioenschappen zien wat je 
hebt geleerd en knal de sterren van 
de hemel! Succes allemaal!

Namens de jeugdcommissie danken 
wij de ouders die zich hebben 
opgeworpen als chauffeur, begeleider, 
coach, oppas, tassendrager, teller, 
scheidsrechter en soms agent, maar 
bovenal voor het supporten van onze 
jeugd!

HR
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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 uitstekende kwaliteit 
schilderwerk. Daar kunt u van op aan. 
 
Maar er is meer. 
Als onze clubleden een schilderopdracht geven via de WINTERACTIE, ontvangt de 
opdrachtgever € 25.00 per man per dag korting, maar ook de vereniging die krijgt eveneens 
€ 25,00 per man per dag in de clubkas gestort. 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 
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Welke bloem maakt altijd grappen voor de koning?
sicran ed

Welke bloem is vader, maar nooit in de buurt?
revapap ed

Welke bloem heeft hartproblemen?
meolbrettod ed

Met welke bloem kan je goed vissen?
feiledam ed

Welke bloem smeer je op je brood?
meolbretob ed

Flower Rik

KAN HET FLOWER? JA DAT KAN!
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SPONSORING VAN BV HUIZEN ‘96
Op deze pagina vindt u informatie 
over de sponsoring van BV Huizen ‘96. 
Binnen de vereniging zijn er meerdere 
manieren tot sponsoring, Hieronder 
staat kort uitgelegd wat deze 
mogelijkheden zijn.

Evenementsponsor:
Tijdens de organisatie van een
evenement, zijn er bedrijven nodig die
dit willen sponsoren. Het kan hierbij 
gaan om een oliebollentoernooi, de
clubkampioenschappen of 
jeugdtoernooien. Het sponsorbedrag 
wordt in overleg overeengekomen. 
Een sponsor krijgt hiervoor:
• Het plaatsen van reclame in de
zaal tijdens het evenement (borden,
spandoeken, etc.)
• Vermelding op de site en in het
clubblad bij de informatie van het
evenement.
• Een logo op onze internetsite, met
daarbij een link naar uw eigen site.

Subsponsor:
Een subsponsor sponsort de club voor
een x bedrag per jaar.
Een sponsor krijgt hiervoor:
• Een logo op de telborden in de zaal.
• Plaatsing van een logo
op het sponsorbord in onze
verenigingsruimte.
• Een logo op elke pagina onze
internetsite, met daarbij een link naar
uw eigen site.

Adverteerder:
Als adverteerder sponsor je het
clubblad. Met de adverteerders
proberen wij de kosten voor het
maken van ons clubblad dekkend te
maken. Het clubblad verschijnt 5x per
jaar. Het clubblad wordt onder al onze

leden verspreidt (+/- 250 leden)
Er zijn verschillende soorten 
advertenties:
• Hele pagina op de kaft v/h clubblad:
€ 125,- per seizoen
• Hele pagina in het clubblad:
€ 100,- per seizoen
• Halve pagina in het clubblad:
€ 75,- per seizoen.
Naast deze advertentie, staat uw
bedrijfsnaam op de sponsorpagina van
onze site met daarbij een link naar uw
eigen site.

Onze huidige sponsoren zijn:
Hoofdsponsor:
- Color Holland (www.color-holland.nl)
Subsponsoren:
- 5 Sterren (www.devijfsterren.nl)
- Neveru (www.neveru.nl)
- Worldwide Travelguide 
(www.worldwide-travelguide.com)
Adverteerders:
- Van Joolen, te Bussum
- Sport 2000 (www.sport2000.nl)
- Janus (www.lekker-slapen.nl)
- Bunschoten herenmode (www.
bunschoten-herenmode.nl)
- Groenewoud (www.bedenbadmode.
nl)
- Rabobank (www.rabobank.nl)
- Freestyler pro (www.freestylerpro.nl)
- Lentink (www.lentink.org)

Wij zijn zeer blij met de sponsoren 
die wij momenteel hebben, maar zijn 
altijd opzoek naar meer bedrijven die 
hier wel iets voor voelen.
Dus is er iemand in je omgeving 
die een bedrijf heeft en die wel 
interesse heeft in het sponsoren 
van BV Huizen’96, geef het door 
aan Roel de Heij of mail naar 
redactie@bvhuizen96.nl. 






