
inside
out

in dit nummer:

interview Franz

wist u datjes

de jeugdpuzzel

en ... nog veel meer!

www.bvhuizen96.nl | info@bvhuizen96.nl

nr. 3
2012/2013





3 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

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 18:00 - 20:00
Senioren 20:00 - 22:30

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

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

Penningmeester
penningmeester@bvhuizen96.nl

Jeugdcommissie
Vacature
jeugd@bvhuizen96.nl
06-43831190

Barcommissie
Christoph de Greeve 

Technische Commissie
Erik Post (voorzitter)
Aad Noman
Marco Krijgsman
Loes Naus
Deirdre van den Berkt
tc@bvhuizen96.nl

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

Redactiecommissie
redactie@bvhuizen96.nl
Arjan van Tuinen (voorzitter)
Lianne Maan
Roel de Heij

Sponsoring/Advertenties
Vacature

We zitten inmiddels 
alweer in februari 
en de competitie 
ligt inmiddels weer 
achter ons. Maar 
hoewel er dan geen 
competitie meer op het 
programma staat, is er 
komende maanden nog 
genoeg te doen binnen 
de vereniging.

De jeugd kan zich komende tijd nog verheugen op 
het jeugdtoernooi, de clubkampioenschappen en 
het koppeltoernooi. Voor de senioren worden er 
nog tal van toss toernooien georganiseerd en staan 
in maart de clubkamioenschappen op de planning. 
Hierna kan iedereen die op tijd was met inschrijven 
zich gaan voorbereiden op het 26 uurs toernooi. 

Als lid van de 26 uurs toernooicommisie kan ik met 
trots zeggen dat het 26 uurs toernooi al helemaal 
vol zit. Binnen een recordtijd hebben we ruim 150 
deelnemers en hebben we moeten besluiten om 
de inschrijving maarliefst twee maanden voor de 
officiële einddatum te moeten sluiten. 

Het 26 uurs toernooi mag qua deelnemers dan wel 
vol zitten, vrijwilligers kunnen we nog heel goed 
gebruiken. In dit boekje staan een aantal vacatures 
voor het toernooi. Heb je interesse om te helpen bij 
het toernooi kun je dit aangeven bij Eva Karten of 
een mailtje sturen naar toernooi@bvhuizen96.nl.

In dit boekje staat verder nog een leuk interview 
met Franz Maphar, de prijspuzzel voor de jeugd en 
ook de wist je datjes zijn weer helemaal terug van 
weggeweest. 

Veel leesplezier!

Arjan
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van de voorzitter
Clubgenoten,

Ik wil iedereen een sportief, blessurevrij en 
vooral gezond 2013 wensen.

2012 was een bewogen jaar met het 
overlijden van Gert-Jan. We hebben niet 
alleen onze penningmeester verloren, 
maar ook een geliefd clubmens. Jullie 
hebben dit allemaal kunnen lezen in ons 
vorige clubblad. Voor de volledigheid, op 
dit moment neem ik het penningmeester 
schap waar. Dus als er vragen zijn over de 
financiën, contributies etc. dan kunnen jullie 
mij daarover benaderen.
 
We hebben 2012 weer afgesloten met het 
Sinterklaasfeest en het traditionele oliebollentoernooi. De jeugdbegeleiding 
introduceerde het Sinterklaas ‘De jongens tegen de meiden’ toernooi en het 
oliebollentoernooi werd ook deze keer georganiseerd door Dick, Lianne, Chris 
en Hessel. Allen dank hiervoor.

In december hebben we iedereen benaderd om in te schrijven op de open 
vacatures. Gelukkig hebben weer een paar mensen een aantal klussen op zich 
genomen. Ik wil iedereen die zich heeft aangemeld hartelijk danken voor de 
opgave.
Maar er zijn nog steeds een paar grotere en ook kleinere vacatures open
Mocht je interesse hebben, kom dan gerust langs om te kijken of er iets voor 
jou tussen zit.

In november en december hebben we meegedaan bij de clubspaaractie van de 
AH. Vele mensen hebben ons met muntjes gesteund. Het resultaat is dat we 
544 Euro van de AH mogen ontvangen. Ik wil iedereen die voor ons gespaard 
heeft heel hartelijk bedanken. Natuurlijk ook grote waardering voor de AH die 
dit mogelijk heeft gemaakt.

Als afsluiting wil ik jullie wijzen op een paar evenementen die er aan staan 
te komen, namelijk de Clubkampioenschappen op 23 en 24 maart, het 3e 
jeugdtoernooi op 7 april en natuurlijk ons 26-uurs toernooi, dat we voor de 3e 
keer organiseren op 13-14 april.

Tot de volgende keer,

Roel de Heij
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De lampjes zijn weer uit de kantine verdwenen, de boom ligt weer mooi 
ingepakt te wachten tot volgend jaar en alle feestdagen liggen alweer een paar 
weken achter ons. We gaan ons nu weer focussen op de jeugdtoernooien, de 
clubkampioenschappen, het 26-uurs toernooi  en nog veel meer activiteiten die 
dit jaar worden georganiseerd.

Bijna 90 deelnemers kwamen dit jaar af op het oliebollentoernooi met leuke 
partijen, grote pannen soep, snert met roggebrood en spek  en natuurlijk kon 
iedereen genieten van de oliebollen.  De vele bedankjes van de deelnemers 
geven wel aan dat dit evenement nog elk jaar zeer gewaardeerd wordt. Een 
geslaagd toernooi en een leuke afsluiting van het jaar 2012!!

Het weer en een vermelding in de plaatselijke kranten zat ons tijdens de 
open dagen in Januari niet mee. Henk van Wiggen had naar alle kranten kopij 
gestuurd, maar alleen de Huizer Courant had dit geplaatst. We werden die dag 
verrast met een dik pak sneeuw, dus veel animo was er niet. Nieuwe ronden, 
nieuwe kansen. In september zullen de “Open Dagen”  weer plaatsvinden.
We hebben weer een paar nieuwe leden, dit zijn: Jelmer Korten, Gerben 
Zuijlen, William Ford en Niels Maaneman.  Welkom bij onze vereniging en 
vele gezellige en sportieve badmintonuurtjes in onze hal. Wil je weten wat BV 
Huizen ’96 allemaal organiseert, kijk dan op de borden in de sporthal en boven 
in de kantine. Wij proberen ook de website up-to-date te houden.

Het komt nogal eens voor dat een lid zijn pasje vergeten is of even niet kan 
vinden. Een introducépasje is altijd bij mij af te halen. Er zwerven nu 10 pasjes 
bij verschillende leden rond. Het is de bedoeling  dat dit pasje na je speelavond 
boven bij de bar wordt afgeleverd. Leden, die nog een pasje in hun tas hebben, 
graag even afgeven bij Els Hautmann. Ben je je pasje kwijt dan kun je voor € 
3,00 een nieuwe bij mij bestellen. 

Wie heeft er aan het eind van een speelavond de 20 trainingskaartjes van het 
bord afgehaald en even in zijn tas gestopt voor de volgende speelavond??  
Graag even afleveren bij de bar.

Tot ziens in de sporthal

Els Hautmann

van het secretariaat
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van de technische commissie
Als dit clubblad verschijnt weten we de eindstand van de competitie.
De laatste wedstrijden worden bij dit schrijven nog gespeeld en sommige 
teams moeten hard knokken om niet te degraderen.
Helaas kan geen enkel team kampioen worden, maar sommige teams komen 
erg dichtbij.
Ondanks veel blessure leed in meerdere teams, hebben we toch alle 
wedstrijden kunnen opvangen.
Hierbij wil ik alle invallers hiervoor bedanken.

Ondanks dat we geen kampioenen hebben wil ik jullie attenderen op het 
kampioenbal in Almere op 9 februari.

De competitie is wel afgelopen maar de trainingen gaan nog gewoon door en 
wel tot 11 april.
Dus je kan goed beslagen ten ijs komen tijdens de clubkampioenschappen.
Dit vindt voor het eerst plaats in 1 weekend, op zaterdag 23 en zondag 24 
maart. De TC is nog bezig met de constructie. We bekijken of het mogelijk is 
om op zaterdag tot in de avond door te spelen, tussendoor een hapje te eten 
met elkaar, en zondagochtend misschien wel iets later te beginnen.
Verder informatie volgt hier over.
Zoek vast een partner en begin februari hangt het inschrijfformulier in de 
kantine.

Ook inventariseren we binnenkort wie er volgend seizoen competitie wil spelen.
De formulieren volgen nog en de constructie blijft hetzelfde,
3de en 4de klasse mag je voorkeur uitspreken, alle hogere klasse  mag dat 
niet.

Tijdens de competitie zijn er minder veren shuttles gebruikt, ieder team had al 
minder kokers gekregen en bijna alle teams had daar genoeg aan.
Tijdens de training wordt er soms snel om een nieuwe shuttle gevraagd, 
attentie hiervoor.

Verder willen we een oproep doen voor nieuwe leden voor de TC.
Een aantal TC leden gaan stoppen na dit seizoen, dus neem je kans waar en 
denk mee met de TC, en meld je aan !!!!!

Namens de TC:
Loes Naus
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hoepla!
Wat vliegt een jaar toch om. We zijn alweer – hoepla - over de helft van het 
badmintonseizoen. Dat betekent dat er weer leuke dingen aankomen, maar dat 
we daar ook heel wat van hebben gehad in de feestmaand december.

sinterklaas
We begonnen die periode met de Sinterklaasviering. Na lang nadenken hadden 
we voor de dinsdaggroep gekozen voor het ‘De Jongens Tegen De Meiden’-
toernooi. Er waren spelletjes bedacht die punten opleverden voor de groepen 
en de groep met de meeste punten won de ‘De Jongens Tegen De Meiden 
Wisselbokaal’. Er waren meer jongens dan meiden, een aantal sportieve 
moeders vulden de groep meiden aan. En Stefan en Mathijs R. mochten voor 
meisje spelen. De jongens stonden onder leiding van Joël. De meiden hadden 
Ricardo als leider maar misschien was dat nou net het probleem; Ricardo 
speelde valser dan vals. Als daar een prijs voor zou zijn, dan had hij het 
– hoepla - zeker gewonnen. Helaas heeft het de meidengroep niet geholpen, 
want de jongens wonnen met minimaal verschil. Door het succes van deze 
avond gaan we in 2013 weer strijden om de wisselbokaal, dus meiden: zet ‘m 
op!

De donderdaggroep kreeg een onderling 
toernooi voorgeschoteld, waarbij geloot 
werd met wie je tegen wie moest spelen. 
Oud-trainer Peter Verdooren kwam 
meespelen en hij had 2 prachtige echte 
badmintontassen voor de winnaars 
beschikbaar gesteld. Dank je wel Peter, 
Stefan en Mena zijn er zeer blij mee!

Beide avonden waren zeer geslaagd. 
Sint had Zwarte Pieten gestuurd en die 
deden vrolijk mee. Op donderdag waren 
er zelfs 2 kleine Pietjes in Opleiding 
meegekomen. Sinterklaas had de 
BONI opdracht gegeven om de nodige 
pepernoten en spekkies te leveren. Maar 
zoals bekend: - hoepla - voor je ’t weet 
is het op.

van de jeugdaFdeling
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Ook werden op de dinsdagavond de vrijwilligers van de jeugdafdeling bedankt. 
Holland Geschenkpakket stelde voor elke vrijwilliger een persoonlijk pakket 
beschikbaar, gevuld met originele cadeaus, variërend van een gevulde fietstas 
met fietsroutes en snoep, tot een Gooi’s pakket waarin bijvoorbeeld Gooische 
Mosterd zat (mét knakworsten!). Holland Geschenkpakket levert het hele 
jaar door voor elke gelegenheid pakketten naar binnen- en buitenland, voor 
bedrijven én particulieren. Onder de naam ‘Gooische Marke’ worden producten 
gemaakt die echt uit het Gooi komen; een aanrader voor wie een origineel 
geschenk zoekt. De reacties van de vrijwilligers waren dan ook zeer positief. 
Wij zijn dan ook Holland Geschenkpakket zeer dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van de pakketten!



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 10

Kerst
De laatste speelavond voor de jeugd was dinsdag 18 december 2012. We 
sloten het jaar af met het Kerst Koppeltoernooi. De jeugdleden konden 
inschrijven met elkaar of met een introducé. De zaal was gezellig versierd 
met kerstslingers en klokjes en er hingen shuttles in de kerstboom. De 
wedstrijdleiding kreeg hulp van Niels, die tijdens het Sinterklaastoernooi 
geblesseerd was geraakt. Goed gedaan Niels en bedankt!

Het toernooi bestond uit wedstrijdjes van 1 set en hierbij moest je zorgen dat 
je zo min mogelijk punten tegen kreeg. Voor het winnende koppel stonden 2 
prachtige exemplaren klaar van ‘De Gouden Shuttle’. Omdat er een gedeelde 
1ste plek was, de zusjes Kim en Manou hadden evenveel punten (34) als 
Ashley en haar moeder, kreeg elk koppel 1 Gouden Shuttle. 

Ook was er De Zilveren Shuttle. Iedereen verwachtte dat die voor de 2de plek 
was, maar deze was gereserveerd voor het koppel met de meeste punten 
tegen. De verrassing was voor Yasmine en Anna dan ook groot. Zij scoorden – 
hoepla -: -89 punten. Al met al was het een geslaagd koppeltoernooi, dat we in 
2013 zeker herhalen.

Alle spelers kregen na afloop een 
kerstkaart met een zakje (Kerst)elfjes 
mee naar huis, waarbij de jongens het 
erg stom vonden dat het zakje roze 
was. Als de koekjes nou lekker zijn, wat 
maakt dat dan uit?

puzzel
Ook konden de kinderen op deze avond nog de oplossing van de puzzel uit het 
vorige clubblad inleveren. De oplossing was: ‘Badminton is vet, daarom doe ik 
het’. Er waren 16 goede oplossingen, waaruit Niels de winnaar trok. Merel won 
de bioscoopbon. Ook in dit blad staat weer een puzzel voor de jeugd. Doe mee!

oliebollen
Het jaarlijks terugkerend Oliebollentoernooi is altijd gezellig. Het leuke is, dat 
iedereen mee mag doen. Deelname kost 5 euro per persoon. Daarvoor krijg 
je een maaltijd (broodjes en erwtensoep) en kan je je – hoepla - helemaal 
volstoppen met oliebollen, waar we dan ook allemaal veeeeel te veeeeel van 
hebben gegeten. Er waren veel jeugdleden die met ouders, broertjes of zusjes 
meededen. Voor de senioren was er een mooie fles wijn voor de dame en voor 
de heer met de meeste punten. Voor de junioren was er een champagnefles 
gevuld met mini’s. De jongen met de meeste punten was een dolgelukkige 
Sam en Merel won bij de meisjes. We danken de wedstrijdleiding voor de 
fantastische organisatie en het heerlijke eten. Perfect geregeld!
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nieuwjaar
En dan is het alweer nieuwjaar, – hoepla - zomaar, voor je er erg in hebt. 
Iedereen heeft weer goede voornemens, waarvan er waarschijnlijk op 2 januari 
al de helft gesneuveld is. Maar bedenk, elk moment is een goed moment om 
met een goed voornemen te beginnen; daar hoeft het niet speciaal 1 januari 
voor te zijn. 
 
trainen
We beginnen het nieuwe jaar met een andere opzet van de training, eigenlijk 
zoals het in voorgaande jaren was. Jeugd t/m 12 jaar traint op dinsdag van 
18.00 tot 19.00 uur. De oudere jeugd op donderdag van 19.00 tot 20.00 
uur. Alle competitiejeugd traint op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en op 
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. Waarom is dat veranderd? Het eerste 
deel van het seizoen trainde de jonge jeugd en competitiespelers samen 
op dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur en op donderdag de oudere jeugd met 
competitiespelers. We hebben gezien dat de verschillen in de hele jeugdgroep 
behoorlijk groot zijn en daarmee doen we de jeugd tekort. Daarom kozen 
we voor opsplitsen, omdat we de training dan beter af kunnen stellen op de 
behoefte van de groep en zal er meer ruimte zijn voor individuele aandacht. 
Voor of na je uur training mag je vrij spelen en hoe meer je speelt, hoe beter 
je wordt, dus kom vooral ook vrijspelen!

competitie
Na een lange winterstop moesten de teams in januari weer volop aan de bak. 
Voor alle jeugdteams lag het kampioenschap buiten bereik, maar de eer viel 
nog wel te verdedigen! 
Lijkt het je wat om volgend seizoen competitie te spelen? Laat dat dan weten! 
Iedereen kan en mag meedoen. Je speelt in een team met minimaal 4 spelers 
(2 jongens en 2 meisjes). Er zijn leeftijdsklassen, waarbij we zoveel mogelijk 
proberen om daar rekening mee te houden. De competitie start in september 
en eindigt eind januari. Je speelt maximaal 14 wedstrijden met je team, 
waarvan 7 uit en 7 thuis. Thuis spelen doen we op zondag om 10 uur. Meer 
weten? Stel je vragen gerust!

wat komt er nog aan?
jeugdtoernooi
Dit clubblad verschijnt rond het 2de jeugdtoernooi. Vorige keer in oktober 2012 
deden er van onze vereniging niet zo heel veel jeugdleden mee. We hopen 
dat voor dit toernooi iedereen ingeschreven heeft of zich inschrijft voor het 
volgende toernooi op 7 april. Het is gezellig en leerzaam en de kans dat je met 
een prijs naar huis gaat is – hoepla- GROOT! 
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clubkampioenschappen teams
Door het succes van vorig jaar, gaan we in april weer de hele maand strijden 
voor het Clubkampioenschap Teams. Hierbij wordt iedereen, recreanten en 
competitiespelers door elkaar, in een team ingedeeld; de jeugd t/m 12 jaar 
speelt op dinsdag en de oudere jeugd op donderdag. De teams spelen tegen 
elkaar in competitievorm, 3 weken lang. De 4de week zijn de finale avonden. 
Dan is het vooral feest. Het was vorig jaar hét evenement van het jaar en 
dat willen we dit jaar weer bereiken! Mede dankzij sponsors konden we de 
winnaars geweldige bekers geven en iedereen verrassen met vrijkaartjes voor 
de bioscoop of voor Oud Valkeveen. We gaan weer op zoek naar sponsors, 
misschien weet je iemand of een bedrijf die dit wil sponsoren. 
Publiek is welkom en hulp natuurlijk ook. 

2013 
De jeugdbegeleiding wenst iedereen een gezellig en sportief 2013. Als jullie 
enthousiasme net zo groot is als dat van ons, dan wordt het – hoepla – een 
topjaar!

HR
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Hieronder staan een aantal vragen. De antwoorden vind je in de stukjes over 
de jeugd in het blad. Om je een beetje te helpen geven we je van elk antwoord 
al 1 letter. Voor de oplossing tel je hoeveel keer de letter ‘O’ voorkomt in 
de antwoorden. Schrijf het aantal (duidelijk schrijven!) op het strookje en 
lever het uiterlijk 15 maart 2013 in bij de Jeugdbegeleiding. Onder de goede 
oplossingen wordt eind maart een leuke prijs verloot. Vergeet niet je voor- en 
achternaam in te vullen en je leeftijd!

1. Tijdens het kersttoernooi hingen de shuttles in de ………(9 letters)
2. Wat werd er vooral gegeten tijdens het oliebollentoernooi? ………. (10 letters)
3. Bij welke supermarkt had Sinterklaas de pepernoten gehaald? …. (4 letters)
4. De vrijwilligers kregen geschenkpakketten. Uit welk land? ……. (7 letters)
5. Na het kersttoernooi kreeg iedereen een kerstkaart met elfjes. Wat waren 
dat? ……. (7 letters)
6. Wie wonnen het Sinterklaastoernooi? De ……. (7 letters)
7. Wat was het kersttoernooi voor soort toernooi? ………….. (14 letters)
8. Wat was de hoofdprijs van het kersttoernooi? .. …… ……. (15 letters)
9. Wie speelde valser dan vals tijdens het Sinterklaastoernooi? ……. (7 letters)
10. Wat kon je winnen met de vorige prijspuzzel? ……….. (11 letters)

Vul hier je antwoorden in en tel hoeveel keer de letter ‘O’ voorkomt: 

prijspuzzel voor de jeugd januari 2013

oplossing puzzel januari 2013:
Hoeveel keer telde jij de letter ‘O’? Oplossing: ……keer  
Naam: _________________ Leeftijd:   ___

Inleveren uiterlijk 15 maart 2013 bij de jeugdbegeleiding
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Van 12 november tot en met 8 december hebben 
we als BV Huizen 96 meegedaan met de AH 
sponsoractie. Bij elke 10 Euro aan boodschappen werd 
1 sponsormunt uitgedeeld. Deze munten konden in 
de spaarpot van de deelnemende sportverenigingen 
gestopt worden. Bij alle 2 AH winkels in Huizen kon 
gespaard worden.
Vele mensen hebben voor ons gespaard en het 
resultaat was voor ons dan ook een aangename 
verrassing. We hebben van AH een waardecheque van 
544 Euro mogen ontvangen!
Ik wil als eerste de AH danken voor het organiseren van deze sponsoractie 
en daarna alle mensen bedanken die voor BV Huizen ’96 muntjes hebben 
verzameld!

albert heijn sponsoractie

++++++++++++++++
++++++++++++++
++++++++++++
++++++++++
++++++++
++++++
++++
++
+

++++++
++++Dichtbij

omdat u verder wilt
 

Met vestigingen in 
Huizen, Almere
en Hilversum

Kijk voor uitgebreide informatie en een 
succesvol resultaat op www.lentink.org

LENTINK Accountants/Belastingadviseurs
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verjaardagen

Irma van der Kuijl 02-02

Nicky Muller 02-02

Renate Cornelissen 03-02

Carolien Rebel 04-02

Sander Plaggenburg 06-02

Hellen Rietveld 10-02

Demi Hanou 11-02

Wim Lebbink 11-02

Nordin van Lienen 11-02

Michael Blaas 12-02

Louise Kroon 12-02

Christoph de Greeve 19-02

Eline Wiegerinck 20-02

Henry Dukel 26-02

Amber Potman 01-03

Remi Hoencamp 02-03

Manou Leunis 02-03

Lucas de Groot 04-03

Niek Pluimmentz 04-03

Rimke Solkamans 14-03

Navanita van Wijk 14-03

Eva Karten 16-03

Eliette Beekes 17-03

Will van Leuken 17-03

Jesper Makkinje 18-03

Deirdre van den Berkt 21-03

Arjan van Tuinen 21-03

Ron van den Berkt 22-03 

Suzanne van Loenen 22-03

Johan Snel 22-03

Hessel Idzenga 24-03

Jan Willem Driesen 26-03

Denique Duys 29-03

Monique van den Berk 31-03

Titel:     Teller c.q. scheidsrechter 
Omschrijving kort:  Het tellen van finale partijen op 14 april 2013
Omschrijving:   Het tellen van finale partijen en het maken van   
     scheidsrechtelijke beslissingen in deze partijen.
Datum:    14 april 2013 vanaf +/- 13.00 uur
 
Bijzonderheden:   Aantal partijen in overleg.
Tijdsbesteding:   +/- 25 minuten per partij

Heb je interesse, neem dan contact op met Eva Karten of stuur een mail naar 
toernooi@bvhuizen96.nl.
 

de 26 uurs toernooicommissie zoeKt!!!
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activiteitenKalender

Datum Dag Activiteit Start Eind

03-feb Zo 2e Jeugdtoernooi 10:00 16:00

12-feb Di Start OTK 19:45

14-feb Do Toss toernooi 20:00 22:00

03-mrt Ma Deadline Clubblad 4

05-mrt Di Toss toernooi 20:00 22:00

21-mrt Do Toss toernooi 20:00 22:00

23-mrt Za Clubkampioenschappen senioren 10:00 18:00*

24-mrt Zo Clubkampioenschappen senioren 10:00 18:00

26-mrt Di Spandoeken maken Jeugd 20:00 20:30

28-mrt Do Spandoeken maken Jeugd 20:00 20:30

02-apr Di Jeugd Clubkampioenschappen Teams 18:00 20:00

04-apr Do Jeugd Clubkampioenschappen Teams 18:00 20:00

07-apr Zo 3e Jeugdtoernooi 10:00 16:00

09-apr Di Jeugd Clubkampioenschappen Teams 18:00 20:00

11-apr Do Jeugd Clubkampioenschappen Teams 18:00 20:00

12-apr Vr Einde OTK

13-apr Za 26 uurs toernooi 14:00 00:00

14-apr Zo 26 uurs toernooi 00:00 16:00

16-apr Di Jeugd Clubkampioenschappen Teams 18:00 20:00

16-apr Di Toss toernooi 20:00 22:00

18-apr Do Jeugd Clubkampioenschappen Teams 18:00 20:00

23-apr Di Jeugd Clubkampioenschappen Teams Finales 18:00 20:00

25-apr Do Jeugd Clubkampioenschappen Teams Finales 18:00 20:00

28-mei Di ALV 20:30

02-jul Di Koppeltoernooi Jeugd 18:00 20:00

09-jul Di Start Zomerbadminton 20:00 22:00

13-aug Di Einde Zomerbadminton 20:00 22:00

* Eindtijd Clubkampioenschappen senioren is nog onder voorbehoud, mogelijk wordt er 
op dag 1 tot later op de avond doorgespeeld.
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Beste badmintonners,

Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij hebben 
gekregen, tijdens de ziekte, en na het  overlijden van Gert-Jan. De vele 
bezoekjes, kaartjes, bloemen, sms berichtjes, belletjes en lieve woorden 
hebben ons erg goed gedaan. Ook de enorme belangstelling tijdens het 
afscheid van Gert-Jan was hartverwarmend.

Het gemis is groot, maar ondanks alles kunnen we toch terug kijken op 
een mooi jaar, waarin we nog heel veel leuke dingen hebben kunnen 
doen met elkaar. Gert-Jan heeft er tot op de laatste dag een feestje van 
gemaakt.
 
Blij verrast waren we ook met de mooie verhalen in het vorige clubblad. 
Het is ook leuk om te horen dat er weer is een” Gert-Jannetje” is 
geslagen tijdens de wedstrijden. Zo blijft zijn naam vast nog wel vaak 
genoemd worden op de vereniging.

Maria, Suzanne, Monique en Tim
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Vrolijke Frans: Franz Maphar

En dan ben je aan de beurt. 
Franz: ‘Oh jé, moet dat echt?’
HR: ‘Ja, volgens je zoon wel.’
We gaan zitten op dezelfde bank als waar ik 
met Indy zat. De gelijkenis te treffend. Franz 
is Indy in het groot of Indy is Franz in het 
klein. Ik ben dus benieuwd of Franz tenminste 
langere antwoorden geeft; hij heeft er in ieder 
geval minder moeite mee. Gezellig als hij altijd 
is, neemt Franz lachend plaats.

‘Waarom Franz met een ‘z’?’ ‘Dat is Oostenrijks. Eén van mijn overgrootouders 
komt daar vandaan.’ ‘Is dat die Franz van Prinses Sissy?’ ‘Hahaha, was het 
maar waar!’
‘En Maphar, waar komt dat vandaan?’ ‘Dat is een Franse naam, maar via 
veel omzwervingen kwamen mijn voorouders in voormalig Nederlands-Indië 
terecht.’

Positivo Franz telt bijna 44 lentes en is opgegroeid in Arnhem. Hij badmintonde 
vanaf zijn 8ste jaar tot rond zijn 20ste. Hij speelde nooit competitie, want 
er waren andere sporten. Franz was een kei in basketball. Heel raar, maar 
bij een basketballer denk ik aan lange mannen, van minimaal 2 meter. ‘Uh, 
Basketball? Hoe lang ben je?’ ‘Hahaha, 1 meter 64!’ ‘Basketball?’ ‘Ja, maar dan 
als spelverdeler.’ 
Naast basketball deed Franz – niet onverdienstelijk - aan diverse vechtsporten. 
Hij heeft een blauwe band karate en dankt dat aan de training die hij van de 
vermaarde Dick Schilder kreeg. ‘Maar,’ voegt Franz toe, ‘dat was –tig jaar én 25 
kilo geleden.’

Na afronding van de middelbare school werkte Franz in de horeca. Begon 
als afwashulp, werkte zich op en is zelfs restauranthouder geweest. Op 
een gegeven moment werkte hij in een snackbar, waar hij de liefde van 
zijn leven ontmoette: Irene. Later, toen Irene zwanger raakte, stond Franz 
voor een belangrijke keuze: blijven werken in de horeca, inclusief avonden 
en weekenden, of omscholen en een kantoorbaan zoeken. Hij koos voor 
het laatste, nam ontslag, ging voor inkomsten schoonmaken en volgde 
ondertussen een MBO opleiding ICT met baangarantie. Hij slaagde erin om van 
zijn computerhobby zijn werk te maken en werkt sindsdien met veel plezier in 
de ICT-branche. Het huisje in Bussum waar het stel toen woonde, werd te klein 
en ze verhuisden naar Huizen. Ze kregen 2 kinderen: Joey (13) en Indy (9). 
Vrouw Irene werkt in het asiel en dus hebben ze 2 honden geadopteerd. Franz: 
‘…maar dat is Irene d’r afwijking. Hahaha, nee, ze zijn wel aardig, wel leuk.’ 

interview Franz maphar
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‘Hoe kwam je bij BV Huizen’96 terecht?’
‘Nou, ik zwom hier in het zwembad op dinsdag en donderdag en zag mensen 
gezellig badmintonnen. Dat vond ik leuk, want dat had ik in Arnhem ook altijd 
gedaan.’ Zo’n drie jaar geleden besloot Franz weer te gaan spelen. Hij vond 
het als nieuweling – met licht Arnhems accent – best moeilijk om aansluiting 
te vinden. Hij ging trainen bij de beginners en herinnert zich vooral spierpijn. 
Trainer Peter Verdooren zag al snel dat Franz eerder een balletje had geslagen 
(hoewel Franz het volgens eigen zeggen moeilijk vond om de shuttle te vinden) 
en gaf hem de gelegenheid om in de gevorderde groep mee te trainen. Daar 
ontmoette hij mannen met een grote gedeelde liefde: Bokbier. Sindsdien is die 
vriendengroep onafscheidelijk en ze drinken graag regelmatig een drankje. 

En dus gaat het gesprek verder over eten en drinken. Thuis mag hij graag de 
kip-kerrie van Irene eten en de ‘hete bliksem’ van zijn schoonmoeder is ook 
niet te versmaden. ‘Maar wat is je absolute lievelingseten?’ ‘Chinees! Dat vind 
ik zó lekker! Maar dan wel echt Chinees. Heerlijk. Witte rijst met Babi Pangang 
van spek en Cha Sue; heerlijk!’ Franz praat gelijk honderduit. Toevalligerwijs zit 
mijn oudste dochter aan de andere kant van Franz op de bank. Zij is ook groot 
liefhebster van de Chinese keuken. Ze vergeten dan ook dat ik er nog zit en 
raken – beide bijna kwijlend - in een geanimeerd gesprek over Siu Mai, Peking 
Eend en nog wat onuitspreekbare etenswaar. Natuurlijk met ‘Sambal bij’ (Franz 
houdt van heet-heet-heet) en ‘Kloepoek’.
Ik - kuch kuch (aandacht trekkend): ‘Wat vind je echt niet te eten?’ ‘Zuurkool. 
Bah. Dat sla ik graag over.’ Mijn dochter trekt Franz’ aandacht door op haar 
telefoon de heerlijkste Chinese gerechten te laten zien. Ik besluit snel van 
onderwerp te veranderen. Wordt me overigens niet in dank afgenomen.

Franz helpt bij de jeugdtraining en kan intens genieten van het enthousiasme 
in badminton van zijn zoon Indy. Zijn andere zoon, Joey, speelt succesvol 
tafeltennis; hij werd met zijn team regiokampioen. De trots druipt van Franz af.
Zelf vindt Franz het leukste aan badminton om te spelen met een goeie partner 
(lees: met iemand uit de vriendengroep om daarna een bokbiertje te delen). 
‘Daar word ik écht blij van!’ en ‘Een mooie drop is écht fantastisch! Als-ie lukt 
dan.’ Oneerlijkheid of ‘weghangen’, daar kan hij niet tegen. Happy-go-lucky, 
dat is Franz.

Iets dat tussen Franz en mij een band schept, is het Indische. Zo zijn we het 
erover eens dat er ‘vroeger’ een Indo-cultuur heerste in het badminton, maar 
dat het tegenwoordig een sport van en voor iedereen is. Toch kan ik het niet 
laten en vraag: ‘Hoe Indisch ben jij?’ ‘Nooit over nagedacht, ik weet dat niet 
precies. Of toch… Soms ben ik ingetogen. Het familiegevoel, ja, familie is 
heel belangrijk. En eten…’ En weer gaat het over Chinees, Dim Sum, Siu Mai 
enzovoort. Franz houdt van lekker en gezellig.

Opnieuw –kuch, kuch- aandacht trekkend: ‘Wat zou je als je het voor het 
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zeggen had willen veranderen aan de vereniging?’ Daarover is Franz kort: 
‘Meer speelavonden.’ Badminton is écht zíjn hobby.

Als afsluiter wil ik wat dieper gaan. ‘In een volgend leven, als wat zou je dan 
terug willen komen?’ ‘Huh? Geen idee… als een Hans.’ ‘?’ ‘Dat is iets tussen 
Hans Naus en mij.’ Oké…

Dan maar over een ander boeg: ‘Wat is voor jou het ultieme genieten?’ 
Hierover hoeft hij niet lang na te denken en zwijmeld: ‘Op Texel bij paal 24 of 
zo schuumkoppen drinken.’ En daarmee bedoelt hij vast niet het zeewater.

Ik zie hem al zitten. Met Irene op een terrasje, warme jas aan, schuumkop op 
het Bokbiertje en de kinderen spelend met de honden in de branding. En dan 
uit eten bij de Chinees. ‘Nummel dlie-en-viltig glaag, witte lijs met siu mai en 
babi pangang, sambal en kloepoek bij én een bokbieltje.’ Ploost!

Volgende keer volgens Flanz, uh, Franz: Els. ‘Ers?’ ‘Hahaha, nee, Els 
Hautmann!’
Ooh, ik snap ‘m.

HR

Titel:     Barmedewerkers
Omschrijving kort:  Het draaien van een bardienst tijdens het 26 uurs  
     toernooi.
Omschrijving:   Het verkopen in de clubbar van versnaperingen,   
     snacks en drankjes tijdens het toernooi.
Datum:    13 en 14 april 2013
 
Tijdsbesteding:   In overleg met Eva Karten (contactpersoon    
     vrijwilligers) 

Heb je interesse neem dan contact op met Eva Karten of stuur een mail naar 
toernooi@bvhuizen96.nl.
 
 

 

de 26 uurs toernooicommissie zoeKt!!!
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- De wist je datjes na een hele lange tijd weer terug zijn
- Jut en Jul de wist je datjes nu maken
- De redactie daar heel blij mee is
- Wim bij Els op schoot wil zitten voor een vrijwilligersbaan
- Siu alle makkelijke vrijwilligers baantjes neemt
- Roel niet gaat trainen om chicks te hosselen
- Er nog steeds heel veel Gert-Jannetjes gemaakt worden
- We last hebben van windhozen tijdens het vrij spelen
- Team 1 bestaat uit 15 spelers op toernooi.nl
- Rianne haar tegenstander de shuttle in haar decolleté wilde hebben
- Marije stewardess is
- Erjan super breed is
- Team 2 alleen nog maar wedstrijden wint sinds ze taarten maken
- Er een heleboel andere teams ook maar eens taarten moeten gaan   
 bakken
- Niels zijn recepten op de website staan
- Er heerlijke taarten te bakken zijn met een combi magnetron
- Huizen altijd trouwe fans meeneemt naar de uitwedstrijden
- Als Mark er niet is dat team 3 dan altijd met 6-2 verliest
- Mark kan buikdansen
- Hij dat tijdens de training gewoon liet zien
- Alle dames het soms maar met 4 douches moeten doen
- Sommige dan gewoon in de heren kleedkamer gaan douchen
- Je bij Derbert in de auto de slappe lach krijgt
- Dat wel een half uur kan duren
- Team 1 bij de Mc Donalds nog wat kan leren van Joël
- Erjan 2 vriendinnetjes had bij de Mc Donalds
- Die 2 meisjes heel graag Erjan’s zachte haar wilde voelen
- Een pizzeria vinden in Hoorn best wel lastig blijkt te zijn
- De pizza carpaccio een succes was
- Albert zichzelf associeert met knakworsten
- Mannen toch niet zo goed zijn met navigatie
- Erik ook prima zonder licht in het donker kan rijden
- Niels Erjan een kleptomaan vind
- Dat een kleptomaan toch echt niets met ‘kleppen’ te maken heeft
- Ricardo iedereen professioneel wilt laten zijn
- Sinds de kaptraining van Ricardo er wel heel veel bespanningen zijn   
 geknapt
- Ons kaptalent dan toch vooruit is gegaan
- We wel lang op onze rackets hebben moeten wachten vanwege een lange  
 wachtrij
- Marije vingerpijn heeft
- Rianne de beste ballen uitzoekt

wist je datjes
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- Marco’s bowltalent de TL bakken doen laten vallen
- Albert goed balkjes kan slopen
- Erik en Jan-Paul alwéér het oliebollentoernooi samen winnen
- Bij de dames het bij de jeugd en senioren een familieonderonsje was
- Melvin en Wendy best wel een goed duo zijn
- De hele familie Watchman mee deed
- Chris en Hessel hun drinken gewoon via de luidspreker bestellen
- Er de gangnam style tijdens het vrij spelen gedaan word
- Albert zijn kauwgom zomaar uit zijn mond laten vallen op de baan
- De niet-badmintonners langer aan de bar hangen dan wel-badmintonners
- Team 1 + invallers heel erg goed kan dansen
- Nicolette niet zo goed is in guitar hero op de Wii
- Derbert heel erg goed kan koken
- Wendy nu ook haar eigen slag heeft
- Die nu officieel het Wendytje heet
- Je die slag alleen beter niet kan slaan
- We na de laatste thuiswedstrijd met 32 man uit zijn wezen eten
- We wel 2 uur op ons eten hebben moeten wachten
- De sparerib porties bij de mannen en vrouwen niet eerlijk verdeeld waren
- Hans een patatje met mayo in zijn oor kreeg
- Daar bewijs materiaal van is
- De dader vast wel een keertje word terug gepakt
- Andries 3 sokken aanheeft
- Joël eieren met schaal en al op eet
- Ramon een volgzaam type is
- Hij meer vertrouwt op Nicolette dan op de TomTom

Titel:     Huishoudelijke toernooihulp
Omschrijving kort:  Het verrichten van taken van huishoudelijke aard.
Omschrijving:   Het legen van vuilnisbakken, het schoonhouden van  
     kleedkamers, toiletten, wedstrijdbanen, enz. 
Datum:    13 en 14 april 2013
 
Bijzonderheden:   Huishoudelijke middelen worden verstrekt. 
Tijdsbesteding:   Diensten in overleg met Eva Karten (contactpersoon  
     vrijwilligers)

Heb je interesse neem dan contact op met Eva Karten of stuur een mail naar 
toernooi@bvhuizen96.nl.
 

de 26 uurs toernooicommissie zoeKt!!!
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In de afgelopen maanden hebben een aantal van jullie een hoeveelheid 
problemen in de zaal bij mij gemeld. Zo zijn de volgende zaken bij mij 
binnengekomen

1. Een van de douches in kleedkamer 4 is stuk
2. De lampen boven sommige velden zijn stuk
3. De douches zijn vies (in de randen zit een soort mos).
4. De vloer is vuil, en daardoor gevaarlijk om te spelen
5. Waarom blijven de kleedkamers zo lang afgesloten.

Als je op dit moment naar de zaal kijkt lijkt het er op dat wij als bestuur niet 
zoveel hebben gedaan, omdat de problemen nog niet echt zijn opgelost.
Daarom wil ik jullie toch even vertellen wat we gedaan hebben en wat de stand 
van zaken op dit moment is.
Alle problemen probeer ik zo snel mogelijk door te geven aan de Meent. 
Normaal deed ik dit via Martin. Maar het blijkt dat hij vanwege verandering van 
werkinhoud niet zo vaak meer in de Meent aanwezig is. Daarom moeten nu alle 
problemen gemeld worden bij Ali.
Steef en ik hebben een gesprek gehad met Ali over de problemen. We hebben 
met haar een wandeling door de Meent gemaakt om alles te laten zien. Ze 
heeft aangegeven de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Maar geeft ook 
aan:

1. De lampen worden niet vervangen. Er is groot onderhoud gepland in de 
zomervakantie. En het vervangen is alleen mogelijk met een hoogwerker.
2. De douches worden regelmatig met twee verschillende middelen 
schoongemaakt. Maar toch komt het weer in de kit. Daar is dan niks meer 
aan te doen. Ali zal met de schilder die het komende onderhoud gaat doen 
bespreken of hij iets aan de vervuilde kit kan doen.
3. Regelmatig wordt legionella geconstateerd. Dit komt door het gebruikte 
systeem. De problemen zijn te verhelpen met een nieuwe installatie. Hierover 
is de Meent in gesprek met de gemeente.
4. De vloer van de zaal is een multifunctionele vloer, dus er mag met 
buitenschoenen op gelopen worden.  Ali geeft aan dat het vuil op de vloer van 
de nieuwe vloer komt. Steef en ik hebben aangegeven dat de vloer dan maar 
vaker geveegd moet worden om te voorkomen dat we zelf voor de wedstrijden 
moeten vegen.

Tijdens onze vergadering van het sportplatform heb ik over dit onderwerp 
ook gesproken met mensen van de gemeente. Ze hebben aangegeven dit 
met de Meent te gaan bespreken, daar de gemeente te allen tijde de Meent 
verantwoordelijk zal houden dat er veilig gesport kan worden.

Klachten rond de zaal
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Naast het gesprek met de gemeente heb ik ook met de korfbal en volleybal 
gesproken.  Ook zij herkennen de problemen, maar tot nu toe geloven ze Ali 
dat het aan de nieuwe vloer ligt. We hebben wel afgesproken dat we elkaar 
op de hoogte houden en eventueel gezamenlijk gaan praten met  de Meent/
Gemeente

Afgelopen week ben ik door Ali gebeld met de stand van zaken:
1. De douches zullen binnenkort allemaal worden vervangen. De gemeente 
is akkoord het systeem te vervangen met een legionella bestand systeem. Dit 
zal in de komende weken gebeuren.
2. De kitnaden zullen ook worden vervangen zodat de vieze aanblik weg zal 
zijn. Dit zal in de eerste school vakantie gebeuren.
3. Er is overleg geweest met de leverancier van de vloer. Het vele vuil komt 
van de nieuwe toplaag. De vloer zal vaker worden geboend zodat we geen last 
meer zullen hebben van het vele vuil.
4. De lampen worden pas in de zomervakantie vervangen.

Ik hoop dat ik hiermee iedereen genoeg heb geïnformeerd,
Roel
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jaarplanning de meent
Dinsdag Jeugd A Jeugd B Senior Donderdag Jeugd A Jeugd B Senior

5-Feb-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 7-Feb-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

12-Feb-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 14-Feb-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

19-Feb-13 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30 21-Feb-13 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30

26-Feb-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 28-Feb-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

5-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 7-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

12-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 14-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

19-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 21-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

26-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 28-Mar-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

2-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 4-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

9-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 11-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

16-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 18-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

23-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 25-Apr-13 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

30-Apr-13 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30 2-May-13 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30

7-May-13 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30 9-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

14-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw 16-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

21-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw 23-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

28-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw 30-May-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

4-Jun-13 x 18:30-20:00 20.00-22.30 6-Jun-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

11-Jun-13 x 18:30-20:00 20.00-22.30 13-Jun-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

18-Jun-13 x 18:30-20:00 20.00-22.30 20-Jun-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

25-Jun-13 x 18:30-20:00 20.00-22.30 27-Jun-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

2-Jul-13 x 18:30-20:00 20.00-22.30 4-Jul-13 geen jeugd geen jeugd geen volw

Titel:     Toernooi ontbijthulp
Omschrijving kort:  Het verzorgen van het ontbijt.
Omschrijving:   Het helpen van de barmedewerkers op    
     zondagmorgen met het opstellen en  het opruimen  
     van de restanten van het ontbijt, alsmede de   
     controle bij het begin van het ontbijt. 
Datum:    14 april 2013
 
Bijzonderheden:   Het ontbijt wordt verstrekt door “De 5 Sterren”. De  
     begintijd van het ontbijt wordt nog bepaald.
Tijdsbesteding:   +/- 3 uur

Heb je interesse, neem dan contact op met Eva Karten of stuur een mail naar 
toernooi@bvhuizen96.nl.
  

 

de 26 uurs toernooicommissie zoeKt!!!






