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Van de redactie

Vandaag, de dag na 
het 26 uurs toernooi, 
moet ik na een zeer 
luie dag toch maar 
even m’n laptop op 
schoot nemen.  Tijd 
om de laatste “Van 
de redactie” van dit 
seizoen te schrijven.  Dit seizoen namelijk geen vijf 
clubbladen meer, maar nog maar vier boekjes. Helaas 
bleek het vorig jaar zeer moeilijk vijf clubbladen  te 
vullen. Om die reden hebben we helaas besloten om 
een boekje minder te maken.

Toch hebben we dit laatste clubblad een goed 
gevuld boekje. Dit komt voornamelijk door de vele 
activiteiten die we afgelopen tijd hebben gehad en 
die op dit moment nog bezig zijn.; Het jeugdtoernooi, 
het 26 uurs toernooi de start van de nieuw 
geïntroduceerde kleine team competitie  en natuurlijk 
de jeugdclubkampioenschappen.

Hoe de redactie volgend seizoen verder zal gaan met 
het clubblad is nog niet helemaal bekend. In ieder 
geval zullen Roel, Lianne en ik doorgaan met de 
redactie. We hopen op dezelfde voet door te kunnen 
gaan en hopen ook volgend seizoen vier clubbladen 
vol met leuke en interessante informatie te kunnen 
produceren. Of dit volgend jaar nog steeds allemaal 
gedrukte boekjes worden of dat we wat meer gaan 
digitaliseren zal nog blijken. Verder is er natuurlijk 
altijd hulp welkom, dus lijkt het je leuk om de 
redactie te komen versterken of lijkt het je gewoon 
leuk om zo af en toe iets voor het clubblad of voor de 
website te schrijven, laat het me gerust weten.

Voor nu veel leesplezier!!!

Arjan van Tuinen 
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Een sportief aanbod van Bollée:
leden genieten 

een korting van 10% 
op ons hele assortiment

’Like us’ op facebook en u ontvangt 10% korting op ons hele assortiment.  

Kom naar het Winkelcentrum Oostermeent in Huizen en bezoek onze  

winkel. Oostermeent West 14-16. 

www.bollee-bags.nl
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Clubgenoten,

Op 12 en 13 april hebben we het 26 uur toernooi 
gehad. Ik heb zelf met veel plezier meegedaan.
Dit spektakel is vooral mogelijk gemaakt door de 
inzet van de vele vrijwilligers die hebben geholpen 
om dit toernooi mogelijk te maken. Ik wil iedereen 
hierbij nog een keer hartelijk bedanken.

Vrijwilligers. Ja deze zijn voor onze vereniging 
van groot belang. Zonder de vrijwilligers zou onze 
vereniging namelijk niet kunnen bestaan. 

Daarom hebben we al op de vorige ALV het besluit 
genomen om een budget op te nemen om voor 
onze vrijwilligers aan het eind van het seizoen iets leuks te organiseren. Op 
dit moment wordt hier hard aan gewerkt, door natuurlijk een klein clubje 
vrijwilligers. De verwachting is dat deze avond op 20 juni plaats zal vinden. 
Deze datum is nog even onder voorbehoud. Wees in ieder geval gerust, Oranje 
hoeft niet te voetballen op deze avond.

Dit jaar zijn onze clubkampioenschappen niet doorgegaan. De recreanten 
commissie heeft als vervanger de Kleine Team Competitie bedacht. Deze gaan 
binnenkort van start. Ik hoop dat iedereen die meedoet hier veel plezier aan 
zal beleven.

Dan wil ik iedereen er ook nog op wijzen dat de ALV al weer voor de deur staat. 
Deze zal plaatsvinden op 27 mei. Zie ook verder op in dit boekje meer details.

Tot de volgende keer,

Roel de Heij

van de voorzitter
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Het badmintonjaar loopt alweer tegen het einde aan, en mijn bijna eerste jaar 
als penningmeester is naar mijn weten goed verlopen. 

Veel dingen zijn voor mij nu anders op de club dan voorheen, of ik ervaar het 
anders dan voorheen, maar dat ben ik inmiddels ook wel weer gewend.
Wat was er dan zo anders?
- Bij binnenkomst altijd eerst me even melden bij het secretariaat voor 
post.
- Het ontvangen van facturen en bonnetjes van verschillende mensen 
(zowel voor, tijdens en na het badmintonnen).
- Het erachter komen hoeveel mensen er toch iets voor de club doen.
- Tijdens de bestuursvergaderingen merkte ik ook hoeveel moeite alle 
bestuursleden doen voor ons clubje.
- En thuis werk ik natuurlijk de administratie bij en betaal ik de facturen.

Het begint nu ook weer tijd te worden om de begroting te maken. Alle 
bestuursleden en commissies hebben hun wensen ingeleverd en het wordt voor 
ons puzzelen om alles sluitend te krijgen. Afgelopen jaar is nog niet afgelopen, 
maar het lijkt er op dat we het niet slecht gedaan hebben. Het is in ieder geval 
duidelijk te merken dat iedereen in de club zijn best gedaan heeft om dit jaar 
minder kosten te maken, wat natuurlijk zeer positief is en we wat mij betreft zo 
houden.
Ook heb ik persoonlijk veel kunnen leren van het begroten van vorig jaar en 
daar zal ik dit jaar dan ook mijn voordeel mee proberen te doen. 

Wat mij betreft als jullie het goed vinden wil ik het komend jaar nogmaals 
proberen als penningmeester van BV Huizen ’96.

Hoe dan ook, mijn complimenten aan jullie allen en als je nog ideeën hebt, je 
weet me te vinden.

Tot op de badmintonavond!

van de penningmeester
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Op dinsdag 27 mei 2014 zal om 20.30 uur in onze verenigingsruimte 
in sporthal     De Meent, de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Badmintonvereniging Huizen ’96 worden gehouden. Op deze vergadering wordt 
door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid gedurende 
het seizoen 2013/2014 en er wordt aandacht besteed aan het komende seizoen 
2014/2015.

De verschillende commissies geven via de door hen gemaakte jaarverslagen 
inzicht in de diverse zaken die gedurende het seizoen 2013/2014 van belang 
waren en werpen eveneens een blik naar het komende seizoen.

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te 
wonen op

dinsdag 27 mei om 20.30 uur in onze verenigingsruimte in sporthal de 
meent

P.S. Ben je van plan te komen, laat het Els dan even weten door een mail te 
sturen naar huizen96@planet.nl. Je ontvangt dan van tevoren een kopie van 
alle stukken.
Er zullen GEEN papieren stukken meer zijn op de ALV.

uitnodiging alv
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Helaas gebeurd het nog wel eens dat leden 
geblesseerd raken of langdurig ziek zijn. Wij 
wensen de volgende leden een voorspoedig 
herstel!

- Will Leuken
- Irma van der Kuijl
- Jaqueline Saarberg
- Valentine Bouwmeester

Wij hopen jullie spoedig weer op de baan 
te zien! 

Helaas is het bij ons niet altijd bekend 
of iemand langdurig geblesseerd is. Ben 
je geblesseerd of weet je dat iemand 
langdurig niet kan komen spelen, laat dit 
dan weten bij Els Hautmann.

April

Chris van der Loo 4-3

Yasmine Kessen 4-3

Stefan Postma 4-4

Fred Groenewoud 4-8

Theo Fokker 4-9

Roel van Steenhardt Carré 4-11

Ed de Bruyn 4-12

Karin Boor 4-12

Saskia Vonk 4-12

Roel de Heij 4-19

Franz Maphar 4-20

Tim van Wessel 4-20

Gert-Jan Linck 4-22

Astrid Westland 4-23

Maïlys de Groot 4-24

Petra Vonk 4-26

Niels van Maaren 4-27

Mei

Tim Meewezen 5-3

Adjuno Snackey 5-9

Judith Baylé 5-10

Leonie Duijst- Bakkum 5-13

Tamar Appeldoorn 5-16

Kaj Ginus 5-17

William Ford 5-19

Angelique van der Vlist 5-21

Els Godijn 5-21

Lucas van Heije 5-22

Aad Noman 5-26

Ramon Muller 5-27

Stefan van Daalen 5-27

Steef Vredeveld 5-28

Peter Hessing 5-29

Marit Stouten 5-30

verJaardagen

zieKenboeg
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In het interview in clubblad 3 gaf Edward Zwaan het stokje door aan het 
oudste lid van de vereniging. Uit de ledenlijst blijkt dat John Sauerbier ons 
oudst spelend lid is. Immer verscholen onder zijn pet, is John altijd al voor 8 
uur in de zaal. Maar wat weten we nou eigenlijk van hem?

Basiskennis
naam: John Sauerbier
geboren: 1 oktober 1939
woont in: Blaricum
gezin: Echtgenote met 4 kinderen en 8 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
auto: Nu een Kia cee’d
beroep: Was 38 jaar in Militaire dienst als instructeur van het wapen der 
Genie. Met militair pensioen in 1994 (zie foto) .
sport en hobby’s: Nu badminton, fietsen, motorrijden. Op de pc stamboom 
van John Sauerbier maken en bijhouden.
racket: Verschillende merken.
Favoriete drankje en hapje: Alles wat lekker is.
lust absoluut geen: Spruitjes !!! 
Kleur: Blauw (zwart,groen,grijs en combinaties met alle andere kleuren).
(huis)dier: The Big Five (allergisch voor katten, honden en vogels, jammer 
genoeg).
Favoriete vakantie: Zuid Afrika en de tropen o.a. Indonesië en Europa.
Favoriete tv programma: Alle sporten en spannende films (o.a. natuur enz.).
heeft een hekel aan: Onbeleefdheid! Bijvoorbeeld niet groeten bij het binnen 
komen van de sportzaal en of kantine (wij zijn toch sportvrienden?).

’t Is maar even dat je het weet.

hoe lang speel je al badminton en wanneer ben je bij bv huizen’96 
terecht gekomen? Vanaf mijn 50ste in de vereniging van Blaricum, daarna 
een fusie met Huizen ’96 toen nog in de Bun (voorheen wel eens een shuttle 
geslagen).

als ik goed reken word je dit jaar 75, maar je springt rond alsof je nèt 
57 bent. wat is je geheim voor deze vitaliteit? Verwenning door mijn 
vrouwtje o.a. lekker Indisch eten en na de sport een heerlijke massage. Ha Ha 
!!!!!

in de vorige eeuw was het leven anders. wat is het grootste verschil 
en kan jij het bijbenen? De mentaliteit was gemoedelijker en men had 
meer voor elkaar over. Als oud instructeur is het mij gegund nagenoeg alles te 
volgen.

interview:  John sauerbier
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ben je actief op internet en social media en wat doe je dan het meest?
Met vrienden en familie mailen (niet vergeten de Stamboom).

ik mocht alles vragen. maar wat toch liever niet?
Deze vraag is dubbel! 

Slimme man, die John, hij geeft gewoon geen antwoord…

we praten wel eens over je (achter)(klein)kinderen. wat voor (over)
(groot)vader ben je? Een hele trotse!

wat weten we verder niet van jou?
1. Geboren in Nederlands-Indië op Java ,in Tjimahi-Bandoeng en gewoond 
in  Batavia, Soerabaja en op Bali.
2. In Nederland aangekomen in 1950 en gewoond in Bergen NH, Heerde 
GLD,  Vught NB 2x, s’Hertogenbosch, Amsterdam, Nunspeet, Blaricum.
3. Dat ik al 55 jaar getrouwd ben met mijn geliefde. 

de Keuze: 
Kentang (aardappel) of nasi putih (witte rijst)? 
Een echte nasi-eter!! Mijn vrouw kan zo lekker koken!!!!
indo of toch niet?
Wat dacht je zelf, een echte Indo natuurlijk.
petje op of petje af? allebei!
75 of 57? 75 in leeftijd maar, 57 in doen en laten.

welke wijsheid wil je met ons delen: Respecteer elkaar.

volgende keer in interview: Het oudst vrouwelijk spelend lid!

John, bedankt voor het interview. Ik vind het geweldig dat je bij ons speelt. 
Dat je dat nog lang mag blijven doen! Respect!

HR

Volledigheidshalve moet gemeld worden dat Erelid Cees Harthoorn (1932) het 
oudste lid is van onze vereniging. Cees Harthoorn is samen met zijn vrouw Will 
en kinderen (en anderen) lange tijd het boegbeeld geweest van badminton in 
het Gooi (BC Huizen, Badmintonclub De Bun en later BV Huizen ’96). Ik heb 
diep respect voor deze mensen, die zich zo hebben ingezet voor onze sport. 
Petje àf!
HR
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Huizen, 26 maart 2014

Beste leden,

Per 1 juni a.s. gaat Christoph de Greeve zijn taak als voorzitter van de 
barcommissie beëindigen.
De barcommissie is dan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter die deze 
functie wil gaan overnemen. Tevens zijn wij op zoek naar personen die het leuk 
vinden initiatieven te ontplooien en met nieuwe inzichten de barcommissie van 
vers bloed te voorzien.

Heb je interesse of wil je meer weten wat deze afwisselende taak inhoud mail 
dan naar
bar@bvhuizen96.nl 

Met vriendelijke groet van de barcommissie,

Fons Krijnen, Peter Bes, Ed de Bruijn, Andries Venema en Yme Dikkerboom

vacature barcommissie

Nieuw bij BV Huizen’96: De Kleine Team Competitie (KTC)

Zoals de naam doet vermoeden is de Kleine Team 
Competitie (KTC) een kleine competitie bestaande 
uit kleine teams: maximaal 3 spelers per team. Het 
idee om deze mini-competitie tussen spelers binnen 
onze vereniging te organiseren, is ontstaan doordat 
de clubkampioenschappen dit jaar zijn vervallen. Het 
is dus een vervanging voor de clubkampioenschappen en biedt alsnog de 
mogelijkheid om je kracht te kunnen meten aan je clubgenoten. Bovendien 
houdt dit de onderlinge verhoudingen en spanningen binnen de club goed op 
scherp. Een potje winnen willen we namelijk allemaal maar het voelt toch net 
even iets beter wanneer je in competitieverband je clubgenoten mag verslaan. 

In de KTC worden per speelavond drie wedstrijden gespeeld: 2 mixen en 1 
heren singel of, wanneer het geen mix-team betreft, 2 dubbels en 1 single. Dit 
jaar bestaat de KTC uit 13 teams: 7 heren teams en 6 mix-teams. Er worden 
bij elkaar dus behoorlijk wat wedstrijden gespeeld. Alles lijkt te kloppen om 
een succese maken van de KTC. Enige minpuntje echter is het beperkte 
aantal competitiespelers vanuit de hogere teams. Hoe dat komt? Joost zal het 
weten. Aan het plan zal het in ieder geval niet liggen, dat is tot in de puntjes 
uitgewerkt. Ik schuif het voor het gemak maar even op competitiemoeheid. 
Maar hoe leuk zou het zijn als dit het begin is van een nieuwe, jaarlijkse 
traditie?!

Kleine team competite
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priJspuzzel voor de Jeugd - april / mei 2014
Zet de gevraagde letters in de balk op het antwoordstrookje!

1. Boni, Bios Wolff en Sijsjesberg zijn de  . . . . . . . .  van de jeugd clubkampioenschappen! 
(8 letters, 1ste letter)

2. De leukste badmintonclub uit het Gooi!  . .   . . . . . .  ‘. .  (10 letters, 3de letter)
3. De nieuwe jeugdtrainer heet  . . . .   . . . . .  (9 letters, 7de letter)

4. Onze sporthal heet  . .   . . . . .  (7 letters, 7de letter)
5. Hoe noem je het opgooien van de shuttle aan het begin van de wedstrijd?  . . . .  

(4 letters, 1ste letter)
6. Waar ga je heen als je naar Wolff gaat? Naar de  . . . .  (4 letters, 3de letter)

7. Sijsjesberg is het mooiste openlucht  . . . . . . .  van het Gooi! (7 letters, 3de letter)
8. Waar haalden we de flesjes water? Bij de  . . . .  (4 letters, 1ste letter)

9. Hoe heet ons fantastische clubblad?  . . . . . .  . . .  (9 letters, 1ste letter)
10. Hoe heet de gezonde oranje hap die we van de Boni kregen?  . . . . . . .  (7 letters, 3de 

letter)
11. Voornaam van de trainer van het afgelopen seizoen?  . . . . . . .  (7 letters, 6de letter)

12. Oplossing van de vorige prijspuzzel:  . . . . . 
 (5 letters, 1ste letter)

Schrijf de oplossing op het strookje.

Inleveren: uiterlijk op de laatste speelavond voor de jeugd, dinsdag 1 juli 
2014.

We trekken aan het eind van het koppeltoernooitje de winnaar.
De winnaar krijgt een vrijkaartje voor Bios Wolff in Huizen!

In dit clubblad staat een advertentie van Bios Wolff, met een waardebon 
voor een gratis kleine popcorn bij je bioscoopbezoek. Dus ook al win je de 

prijspuzzel niet, dan scoor je als je naar de film gaat toch fijn een gratis kleine 
popcorn!

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Oplossing puzzel april/mei 2014:

Zet de letters in de balk. De letters vormen een naam van een team van de 
jeugdclubkampioenschappen 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naam:  Leeftijd:   

Inleveren uiterlijk dinsdag 1 juli 2014 bij de jeugdbegeleiding
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activiteitenKalender
Datum Dag Aktie Begintijd Eindtijd

24-Apr-14 Fri Clubkampioenschappen jeugd incl oud leden 18:00 20:00

26-Apr-14 Sun Begin Mei vakantie

26-Apr-14 Sun Koninginnedag

29-Apr-14 Wed Uitgave Clubblad 4

5-May-14 Tue Bevrijdingsdag

5-May-14 Tue Einde Mei vakantie

27-May-14 Wed ALV 20:30

29-May-14 Fri Hemelvaart

8-Jun-14 Mon Pinksteren

1-Jul-14 Wed Koppeltoernooi jeugd 18:00 20:00

5-Jul-14 Sun Begin Zomer vakantie

8-Jul-14 Wed Start Zomerbadminton 20:00 22:00

12-Aug-14 Wed Einde Zomerbadminton 20:00 22:00

17-Aug-14 Mon Einde Zomer vakantie
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niet zeuren; alles voor de kids (en voor de club)

Inmiddels weet ik uit ervaring dat de maand april weer de nodige stress 
oplevert. De laatste 2 jaar nam ik me telkens voor het de volgende keer anders 
te doen, om niet ten onder te gaan aan mijn eigen drukdoenerij.
Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen: Het is me weer niet gelukt om april 
relaxed door te komen. En dan zijn we op het moment van schrijven slechts op 
de helft van de maand.

Het zijn allemaal leuke dingen hoor maar oh oh oh… ik schijn ergens nog een 
leven te hebben naast het jeugd-gebeuren badminton. Behalve in de maand 
april. Even ter verduidelijking: mijn maand april begint al in maart en eindigt 
eind mei.

Maar, niet zeuren, alles voor de kids. Zo gingen Indy, Niek en Merel voor 
het eerst meedoen aan een jeugdtoernooi bij een andere vereniging. We 
vertrokken op 8 maart al om 8 uur ’s ochtends naar Doesburg, zo’n 99 km 
verderop. Het was die dag hartstikke mooi weer en ik zóu op een terrasje 
kunnen zitten. Maar nee, hele dag in sporthal. Gelukkig scoorden Indy en Niek 
een 1ste prijs mannendubbel U11 en ook al zijn dat niet mijn eigen kinderen; 
ik ben niet minder trots op ze. 
Zodoende gingen we vol optimisme met Indy en Merel naar Tiel op 29 maart. 
Let op: Het was hartstikke mooi weer en ik zóu op een terrasje kunnen zitten.
Tiel was een behoorlijk sterk toernooi met een poule systeem en dus: hele 
dag in sporthal. We hebben het bezoek aan de McDonalds na afloop maar als 
hoofdprijs bestempeld, zeg maar.

Tussendoor nog even regelen dat er een mooi nieuw 
buitenbord op de gevel kwam. Marek Reclame heeft ‘m 
gemaakt en Peter Muller hing ‘m op. Prachtig is-ie! 

Zondag 6 april. Ons eigen BV Huizen ’96 jeugdtoernooi. 23 
jeugdleden van ons deden mee en er vielen er heel wat in 
de prijzen. Het was hartstikke mooi weer en ik zóu op een 
terrasje kunnen zitten. Enfin: je raadt het al: hele dag in 
sporthal.

Het 26 uurs toernooi van BV Huizen ’96. Weekend van 12-13 april. Het wordt 
een beetje saai: mooi weer, ik zóu op een terrasje kunnen zitten enzovoort. 
Het enige verschil is dat ik dit toernooi zélf wil spelen omdat ik dat van mezelf 
móet. Vraag me niet waarom. Want wat is er nou leuk aan als ik vooraf weet
- dat ik in de categorie 6 eigenlijk geen schijn van kans maak
- dat je midden in de nacht moet badmintonnen

van de Jeugdcommissie
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- dat er zó gepland wordt dat je eigenlijk nèt niet tussendoor kan slapen
- dat je zondag het eind van de dag niet meer bewust meemaakt
- dat ik minstens 3 dagen nodig heb om weer normaal te functioneren
Dat soort dingen.
 
En toch deed ik vol enthousiasme weer mee. Inderdaad kansloos, klein uurtje 
geslapen, damesdubbel om 04.00 uur ’s nachts, ben ik zondag zelf naar huis 
gereden dan? Verder ben ik van de baan geveegd en hèb ik banen geveegd 
(puur om niet in slaap te vallen). En het schijnt dat mijn damesdubbelpartner 
Eva en ik alle aanwezigen in de zaal aan een groter – weliswaar negatief – 
woordenschat heb geholpen. We hebben zelfs 1 hele set gewonnen en op 
het randje de wedstrijd verloren, maar het was de leukste damesdubbel ooit. 
Alleen al daarom doe ik dus mee. En omdat Merel het leuk vindt om de hele 
nacht niet te slapen.

Dan denk je: Ah, Pasen. Lekkere ontbijtjes met paaseitjes en zo. Nou, vergeet 
het maar: toernooi 2de paasdag in Woerden. We deden herhaaldelijk een 
oproep naar onze jeugdleden om ook mee te doen, maar alleen Indy, Niek 
en Merel gaan. Dus ook ik. Krijg net de loting binnen en jaaaa hoor, 08.30u 
moeten ze aanwezig zijn. Dàààg ontbijtje. Zal ook wel weer mooi weer zijn: 
dàààg terrasje, hallo sporthal. 

In mei doen we ook nog mee aan toernooien in Veenendaal en Zoetermeer. 
De kans op mooi weer neemt toe, de kans op het terrasje neemt dus af. Maar 
door de ervaring die de Indy, Niek en Merel opdoen bij deze toernooien neemt 
de kans op een prijs toe en anders scoren we heel wat hoofdprijzen bij de 
McDonalds.

april. Maand van de toernooien. Elke dinsdag en donderdag op de club staat 
in het teken van de Jeugd Clubkampioenschappen Teams. We begonnen met 
het maken van de spandoeken. Leek me een goed plan om de kinderen te 
trakteren op pannenkoeken. Ik heb ze persoonlijk, één voor één, gebakken. 
Ben je zomaar 3 uur mee bezig. Op dinsdag én op donderdag. Maar dat geeft 
niet: alles voor de kids. Wisten jullie trouwens dat Ricardo pannenkoeken eet 
met 3 tegelijk en met drop ertussen en poedersuiker én stroop? Uhhhh….

Supermarkt boni heeft weer een fantastische bijdrage geleverd. De flesjes 
water -216 in totaal - voor alle kinderen tijdens het hele toernooi kregen we 
voor nop en da’s top! Daarnaast sponsort Boni onze koffie, thee, limonade, 
koekies, spekkies enzovoort. Daardoor kunnen we het aanwezige publiek 
gastvrij ontvangen.
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opzet Jeugd clubkampioenschappen teams
Het indelen van de jeugd in teams is een heel gepuzzel, maar toch lukte het 
om gelijkwaardige teams te formeren. In elk team zitten spelers die aan elkaar 
gewaagd zijn. Om te voorkomen dat de sterkste uit een team de zwakste van 
de tegenstander van de baan zou maaien, zijn de wedstrijden vooraf bepaald. 
Er wordt dit jaar een complete competitie gespeeld (4 dubbels en 4 singles 
per ronde per team). Per jeugdgroep (A, B en C) zijn 4 teams gevormd. De 
competitie wordt in 3 weken gespeeld. Moment van schrijven is de derde week: 
deze week is dus bepalend voor het eindresultaat.

Bij de dinsdagjeugd (jonge jeugd, groep C) is inmiddels bekend dat het team 
‘Shuttle Birds’ de teamcompetitie heeft gewonnen. Gefeliciteerd Matthijs P., 
Marit, Robin en Yasmine! Zij krijgen dinsdag 22 april een welverdiende prijs.

Ook kijken we naar de beste prestatie gedurende het hele toernooi. Winnaars 
bij de dinsdaggroep zijn Yasmine bij de meisjes en Robin bij de jongens. 
Gefeliciteerd!

De wedstrijden single in deze competitie vormen de basis voor de individuele 
clubkampioenschappen. De finales spelen we dinsdag 22 april voor groep C.
Op dit moment valt nog niet te zeggen hoe de finales eruit zullen zien. De 
winnaars worden op de site vermeld!

Natuurlijk ligt er voor alle kinderen weer een extraatje klaar. Dit keer is 
zwembad sijsjesberg zo goed om vrijkaartjes ter beschikking te stellen. 
Zodoende winnen alle jonge kinderen een frisse duik in het mooiste 
openluchtbad van het Gooi!
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Bij de donderdaggroepen wordt vooral gezellig gestreden om het 
clubkampioenschap teams. Iedereen komt bij iedereen ‘buurten’. De 
leeftijdsverschillen zijn in groep B best groot: er spelen kinderen in van 
10 tot 15 jaar. Het is heel fijn om te zien dat alle kinderen ondanks dat 
leeftijdsverschil toch allemaal even goed hun best doen om een leuke wedstrijd 
te spelen. De resultaten van de donderdaggroepen zijn nog helemaal niet 
bekend, want we zijn net op de helft van het hele circus. 
Ook hebben we op donderdag meer invallers in moeten zetten. Gelukkig zijn 
Indy, Niek, Merel en Belle nooit te beroerd om –maakt-niet-uit-tegen-wie – in 
te vallen. 

De spelers van de donderdaggroep krijgen een kaartje voor sijsjesberg of een 
kaartje voor de bioscoop wolff in Huizen. De bioscoop gaf mooie filmposters 
mee om de zaal mee aan te kleden, zodat de jeugd alvast kan kijken naar 
welke film ze lekker gratis gaan! Finales en prijsuitreiking: 24 april. 

Da’s ook leuk voor Merle trouwens, want zij leverde de juiste oplossing in van 
de puzzel in clubblad 3 en kreeg daarvoor een bioscoopbon t.w.v. 7,50 euro. 
Er waren slechts 4 goede oplossingen ingeleverd. De puzzel was natuurlijk ook 
érg moeilijk. Het juiste antwoord was ‘smash’. Verderop in het blad staat de 
nieuwe puzzel.

Nog even terug naar de jeugdclubkampioenschappen teams. 
We hoorden grappige dingen voorbij komen: 
- meppen joh, meppen dan, meppen
- mag je plassen als je aan het spelen bent
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- ik heb 2 sets heb ik nu gewonnen
- hoe lang moet ik nog spelen

Helaas kan ik hier verder geen verslag doen, want we zijn nog niet klaar met 
ons kampioenschap. Bezoek daarom de site voor de uitslagen en foto’s. Wel 
kan ik alvast vrijwilligers en ouders bedanken die op wat voor manier dan ook 
hebben geholpen. En natuurlijk Maria en Loes, die zo goed waren om de door 
mij vergeten afwas een keer te doen. En de sponsors van de vrijkaartjes: 
Zwembad Sijsjesberg en Wolff Bioscoop Huizen. 

Hoofdsponsor Boni: bedankt voor het water, de koffie 
en alle gezonde en ongezonde hap, maar ook voor de 
bekers en medailles die we uit de opbrengst van de Boni 
Jeugdsponsoractie financieren.

Tijdens de finales en prijsuitreiking op 22 en op 24 april 
houden we een instuif voor oud-jeugdleden. Kon je daar 
niet bij zijn? Kom dan in juni op dinsdag van 19.00 tot 
20.00 uur een keertje badmintonnen. Oud-jeugdleden die opnieuw inschrijven, 
betalen geen inschrijfgeld!

 
trainer
Op 25 maart hebben we na de jeugdtraining rond een uur of 
8 met jeugd en senioren gezamenlijk afscheid genomen van 
Ricardo Watchman. 
Uit handen van Aad Noman ontving Ricardo een kleine 
attentie. We wensen Ricardo veel succes in zijn verdere 
carrière. 

Volgend seizoen zal de jeugdtraining verzorgd worden door Bert Wouda. In juni 
zal hij ter kennismaking een introductietraining voor de jeugd verzorgen. We 
kijken ernaar uit! 



21 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Juni/juli
In mei is er geen badminton. In de maand juni is er alleen op de dinsdag van 
19.00 tot 20.00 uur nog badminton voor de jeugd. Op donderdag is er geen 
badminton. De laatste speelavond is op dinsdag 1 juli. We sluiten dan weer af 
met een gezellig koppeltoernooitje, waarbij iedereen iemand mee kan nemen. 
De eerste speelavond na de zomervakantie is op 19 augustus. 

Jeugdcommissie
Er gloort licht aan de horizon: Irene van der Veer (moeder van Indy) neemt 
plaats in de jeugdcommissie! Hoera! Vanaf het nieuwe seizoen gaan we samen 
aan de slag, delen we lief en leed bij de jeugd. En als we het goed doen, 
pakken we in april samen een terrasje! Welkom Irene!

Ik wens iedereen nu al een hele fijne en warme zomervakantie! Ben er ook wel 
aan toe. Maar niet zeuren: alles voor de club! Relaxen doe ik wel in mijn eigen 
tijd.

HR
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De zomer komt eraan!!
Een goede reden om van de zon te genieten en in beweging te blijven!!

Ook dit jaar organiseren wij weer het “zomerbadminton”.

Op 6 dinsdagavonden en 6 donderdagavonden kan er van 20.00 uur tot 22.00 
uur gebadmintond worden. Het is 6x spelen voor 20 Euro en 3x spelen voor 10 
Euro.

Hieronder volgen de data van de 6 speelavonden:
Dinsdag  8 juli
Dinsdag 15 juli
Dinsdag 22 juli
Dinsdag 29 juli
Dinsdag 5 Augustus
Dinsdag 12 Augustus

Graag opgeven en vooraf betalen bij Els Hautmann.

Vriendelijke groeten
Bestuur BV Huizen ’96. 

zomerbadminton
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uitslag 3e Jeugdtoernooi

Prijs Poule Naam Vereniging Punten
1 A M Stefan Postma B.V. Huizen ‘96 294
2 A M Rob Huijdts B.C. OSO/De Treffers 266

1 A V Roosje Lugthart B.V. Zeeburg 245
2 A V Amber Potman B.V. Huizen ‘96 233
1 B M Noah Wattimema B.C. Castellum 242
2 B M Arwin Rasoeli B.C. Castellum 227
1 B V Belle Muilwijk B.V. Huizen ‘96 234
2 B V Sam Lange B.V. Almere Buiten 204
1 C M Indy Maphar B.V. Huizen ‘96 243
2 C M Marc Schoeman B.C. Castellum 229
1 C V Marit Stouten B.V. Huizen ‘96 208
2 C V Merel Rieken B.V. Huizen ‘96 201
1 D M Marijn Brockhof B.C. OSO/De Treffers 233
2 D M Twan Schoonheim B.C. Castellum 198
1 D V Naomi Zorn B.C. Castellum 220
2 D V Dina Lerrick B.C. Castellum 205
1 E M Donny Verschuren ASV Swift`64 253
2 E M Mike Geerking ASV Swift`64 206
2 E M Roy Burgering B.C. OSO/De Treffers 206
1 E V Melissa Bos B.C. Blijkklappers 226
2 E V Mailys de Groot B.V. Huizen ‘96 170
1 F M Harm Druppers B.C. Badso 212
2 F M Sam van Engelen B.V. Huizen ‘96 208
1 F V Mena Mustafa Kamil B.V. Huizen ‘96 191
2 F V Emma Weijers Space Shuttle 188
1 G M Sam van den Boogaard B.V. Almere 240
2 G M Robin Abdoelrazak B.V. Huizen ‘96 213
1 G V Bibi Haring B.V. Huizen ‘96 211
2 G V Kim Eggenkamp B.V. Almere 204
1 H M Martijn Strik B.C. Blijkklappers 240
2 H M Robert Smid B.C. Blijkklappers 237
1 H V Esmee van Veenen B.C. Dronten 210
2 H V Cherissa Harpe B.C. Dronten 203
1 I M Krijn Verkaik B.C. Blijkklappers 228
2 I M Mathijn Petrus B.C. Blijkklappers 225
1 I V Naischa Guliker ASV Swift`64 169
2 I V Juliette Leupen B.C. OSO/De Treffers 153
1 J M Tom Poortman B.C. Castellum 183
2 J M Erwin van Dijk B.C. Blijkklappers 182
1 J V Kayleigh Vos ASV Swift`64 193
2 J V Jody Deurloo ASV Swift`64 192

De wisselbeker ging dit daar naar Serge Decroos bij de mannen en naar Melissa Bos
bij de vrouwen.
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sponsoring van bv huizen ‘96
Op deze pagina vindt u informatie over 
de mogelijkheden tot sponsoring van BV 
Huizen ‘96. 
Hieronder staat kort uitgelegd wat deze 
mogelijkheden zijn.

hoofdsponsor:
De hoofdsponsor levert een belangrijke 
financiële bijdrage aan de club. In overleg 
met de hoofdsponsor wordt bepaald aan 
welke evenementen of zaken de naam 
van de sponsor wordt verbonden en op 
welke manier uw bedrijf maximaal onder 
de aandacht wordt gebracht.

subsponsor: 
Een subsponsor sponsort de club voor 
een nader overeen te komen bedrag per 
jaar. 
Een subsponsor krijgt – afhankelijk van 
de financiële bijdrage - hiervoor:
• Een logo op één of meerdere telborden 
in de zaal.
• Plaatsing van een logo op het 
sponsorbord in onze verenigingsruimte.
• Een logo op elke pagina op onze 
internetsite, met daarbij een link naar de 
eigen website.

evenementsponsor: 
Om diverse evenementen mogelijk 
te maken, is BV Huizen ’96 sterk 
afhankelijk van bijdragen van sponsors. 
Evenementen die jaarlijks terugkeren 
zijn: het Oliebollentoernooi, de 
clubkampioenschappen of de open 
jeugdtoernooien. Het sponsorbedrag 
wordt in overleg overeengekomen. Een 
evenementsponsor krijgt hiervoor:
• Mogelijkheid tot 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 een 
link naar de eigen website.

adverteerder: 
Een adverteerder maakt het mogelijk de 
kosten van de productie van ons clubblad 
‘Inside Out’ dekkend te maken. Het 
clubblad verschijnt maximaal 4x per jaar 
en wordt onder al onze leden verspreid 
(+/- 200 leden).
Er zijn verschillende advertentiemogelijkh
eden:
• Hele pagina in full colour op de 
achterkant van het clubblad: € 150,- per 
seizoen
• Hele pagina (fc) op de binnenkant kaft 
van het clubblad: € 125,- per seizoen 
• Hele pagina (zwart/wit) in het 
clubblad::€ 100,- per seizoen
• Halve pagina (zw/w) in het clubblad: € 
75,- per seizoen.

Tevens vermelden wij uw bedrijfsnaam 
op de sponsorpagina van onze site met 
daarbij een link naar uw eigen website.

Onze huidige adverteerders zijn: 
- De 5 Sterren (www.devijfsterren.nl) 
- Van Joolen, te Bussum (www.
vanjoolenbv.nl) 
- Janus (www.lekker-slapen.nl) 
- Bunschoten herenmode (www.
bunschoten-herenmode.nl) 
- Groenewoud Bed en Badmode (www.
bedenbadmode.nl) 
- Lentink (www.lentink.org)
- Vloeronderhoud Service (www.
vloerenonderhoudservice.nl)
- Bollee Bags & Shoes (www.bollee-bags.
nl)
- Beau Geste (www.beau-geste.nl)

BV Huizen ’96 is op zoek naar een 
hoofdsponsor en subsponsors.
Neem contact op met Roel de Heij of 
mail naar redactie@bvhuizen96.nl om 
de mogelijkheden tot sponsoring te 
bespreken.



25 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

geslaagd 26 uurs toernooi
Het was een slijtageslag, maar we kunnen weer terugkijken op een geslaagd toernooi. 
Binnen een recordtijd van 3 dagen zat het toernooi dit jaar helemaal vol. In 26 uur 
hebben we weer ruim 400 wedstrijden volledig volgens planning kunnen spelen. Iets 
waar we als organisatie weer super blij mee zijn! Gelukkig dit jaar opnieuw geen 
zware blessures. 

We hopen er volgend jaar tijdens ons 5 jarig jubileum weer net zo’n groot succes van 
te kunnen maken!

De toernooicommissie (Steef, Eva, Johan, Albert en Arjan)

Naam Club
HE4 1e Daan Hoksbergen BC Amersfoort
HE4 2e Roy Kuipers BC Duinwijck
DE4 1e Sandra van Rooijen Martinus Amstelveen
DE4 2e Thirza Latupeirissa BC Amersfoort
HD4 1e Chris de Laak/Elano Nijkamp BC Amersfoort
HD4 2e Daan Hoksbergen/Dominic Remery BC Amersfoort
DD4 1e Pauline van Haperen/Thirza Latupeirissa BC Amersfoort
DD4 2e Rianne van der Kuijl/Wendy Naus BV Huizen ’96
GD4 1e Elano Nijkamp/Marieke Oudshoorn BC Amersfoort/BC Netwerk Ede
GD4 2e Nick Veerman/Liselotte van Balen Hoornse BV/DKC
HE6 1e Alexander Popma Martinus Amstelveen
HE6 2e Thye Matulessya BECA 2000
DE6 1e Dieuwke de Vries Martinus Amstelveen
DE6 2e Desire Flecken Roosterse BC
HD6 1e Lars Engel/Wiebe Medendorp SV Sparta
HD6 2e Thomas van Heusden/Ferry Voortman Gaasperdam/Martinus Amstelveen
DD6 1e Marinda Bouman/Samantha Bouman BC Iduna/BC Tilburg
DD6 2e Lisa ten Hoope/Lisa Wilcke BV Swish/Bavio
GD6 1e Wiebe Medendorp/Marina Kooistra SV Sparta
GD6 2e Thomas van Heusden/Dieuwke de Vries Gaasperdam/Martinus Amstelveen
HE8 1e Martin Leppen DBV DIOK
HE8 2e Peter Ineke BC Castricum
DE8 1e Kayla Ho BV USC
DE8 2e Ilva Kemper BV Putten
HD8 1e Carsten Dissel/Bjorn Klaassen Bos Martinus Amstelveen
HD8 2e Christian Beltman/Martin Leppen DBV DIOK
DD8 1e Melissa Bunt/Ilva Kemper BC ‘t Gooi/BV Putten
DD8 2e Romy Habraken/Mireille van Helvoirt Olympia Haarlem
GD8 1e Martin Leppen/Michelle Baesjou DBV DIOK
GD8 2e Fabian Zuiderduijn/Maaike Bakker BC IJmond

winnaars
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