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Vacature

O ja… Nog even last 
minute vlak voordat 
ik naar Noorwegen 
vertrek een stukje voor 
het eerste clubblad 
schrijven, ik was het al 
bijna vergeten.

Je hebt nu het 
bewaar exemplaar 
opengeslagen of digitaal geopend op je computer, 
tablet, telefoon of welk digitaal medium dan ook. 
Dit laatste zal vanaf komend seizoen standaard 
worden. Dit blad zal m.u.v. het eerste nummer, vanaf 
heden alleen nog digitaal per mail en via de website 
gepubliceerd gaan worden.

Natuurlijk vind je, zoals vertrouwd in het eerste 
boekje, alle informatie voor het nieuwe seizoen. 
Speeltijden en activiteiten maar ook wie nou de 
mensen achter de schermen zijn en wat zij allemaal 
doen. Voor nieuwe leden is er een korte uitleg van 
de spelregels opgenomen en ook ons huishoudelijk 
reglement mag niet ontbreken. 

Als redactie zijn we altijd op zoek naar nieuwtjes 
binnen de vereniging. Weet je iets leuks voor het 
clubblad of onze website? Stuur het gerust naar 
redactie@bvhuizen96.nl.

Voor nu veel leesplezier!

Arjan
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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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VaN de VOOrZitter
Beste clubgenoten,

Het eerste nummer van 2014/2015 staat weer 
boordevol aan informatie voor het komende 
seizoen. Het zal informatie geven over 
activiteiten, speelschema’s, competitieroosters, 
huishoudelijke regels etc.
We noemen boekje 1 dan ook niet voor niets: 
het bewaarnummer.

Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er 
een paar bestuurlijke veranderingen. De 
bestuursleden voor dit jaar zijn Els Hautmann (Secretariaat), Michael Blaas 
(Penningmeester), Arjan van Tuinen (Redactie), Steef Vredeveld (Recreanten), 
Johan Snel (TC) , Irene van der Veer (Jeugd) en ikzelf (Voorzitter). Ja ja, voor 
de jeugd hebben we een bestuurslid gevonden: Irene welkom. Helaas heeft 
Christoph de bar verlaten. Verderop in dit nummer zullen de bestuursleden 
zichzelf en daarmee hun commissie aan u voorstellen. 

Net zoals afgelopen jaren spelen we op de vertrouwde speelavonden 
dinsdagavond en donderdagavond. Ook de competitie wordt weer op 7 
zondagen gespeeld. Jeugd en senioren door elkaar. En omdat er minder teams 
zijn zullen we allemaal in een groep spelen en beginnen om 11:00 uur.

We hebben twee nieuwe trainers.  Bert Wouda zal de jeugd gaan trainen 
en Mike van Daal zal de senioren onder handen nemen. Ook gaan we bij de 
senioren weer op zowel de dinsdag als de donderdag trainen. Wel hebben 
we de trainingsperiodes n.a.v. terugkoppeling tijdens het seizoen en ALV wat 
aangepast.

Helaas hebben we afgelopen jaar geen hoofdsponsor kunnen vinden. Als jullie 
suggesties hebben voor mogelijke kandidaten of zelf hoofdsponsor of een 
andere vorm van sponsorschap willen aangaan, neem gerust contact met mij 
op.

Ik wens jullie allemaal een sportief en blessurevrij seizoen.

Roel de Heij
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VaN het secretariaat
Een nieuw seizoen met een nieuw 
clubblad boordevol nieuws, informatie 
en heel veel belangrijke data om in je 
agenda te zetten. Alle commissieleden 
zullen ook dit jaar weer hun best 
doen om een goed gevuld clubblad 
in elkaar te zetten. Dit is dus het 
bewaarexemplaar. Verleden jaar 
zijn wij begonnen om het eerste 
exemplaar digitaal naar alle leden 
te versturen. Dit is zeer positief 
ontvangen en ook dit jaar zullen wij 
het clubblad weer per mail naar alle 
leden sturen en niet meer met een 
aantal vrijwilligers rond gaan brengen. 
Wil je wel een gedrukt exemplaar 
hebben dan kan je natuurlijk altijd 
bij het afhalen van je pasje op de 
eerste speelavond een clubblad 
meenemen.  Als je dit clubblad leest 
zit de zomervakantie voor de meesten 
er weer op en heeft iedereen weer zin 
om de overtollige kilo’s eraf te krijgen 
en hebben de meesten natuurlijk het 
voornemen om de komende maanden 
volop te gaan bewegen. De eerste 
speeldag is voor alle leden dinsdag 
19 augustus 2014.

Voor nieuwe leden is dit het clubblad 
met veel informatie en allerlei 
activiteiten voor dit seizoen. Eerst 
zal ik jullie iets over onze vereniging 
vertellen. Badmintonvereniging Huizen 
’96 bestaat sinds 1 april 1996. BV 
Huizen ’96 is ontstaan na een fusie 
van 3 verenigingen. Wij starten dit 
seizoen met  153 leden, waarvan 44 
jeugdleden.  

De senioren badmintonnen elke 
dinsdag en donderdag van 20:00 uur 
tot 22:30 uur, er is dan gelegenheid 

om te trainen en/of vrij te spelen 
en de jeugdtrainingen vinden elke 
dinsdag en donderdag van 18.00 uur 
tot 20:00 uur plaats. 

Je eerste kennismaking met de club 
is waarschijnlijk via het secretariaat 
geweest. Mijn taak is om alle nieuwe 
leden van belangrijke informatie te 
voorzien. Het ledenbestand houd 
ik up-to-date. Als er wijzigingen 
zijn in je naam, telefoonnummer, 
emailadres e.d. geef dit dan aan het 
secretariaat door. Het secretariaat 
is het administratieve hart van de 
vereniging. Veel in- en uitgaande 
correspondentie loopt via het 
secretariaat en ik zorg ervoor dat 
alles bij de juiste commissies terecht 
komt. Voor vragen over speeltijden, 
contributie, ledenpassen, introducés, 
clubkleding e.d. kun je bij mij 
aankloppen. 

Aan het begin van het seizoen 
ontvangt ieder lid een contributiebrief 
bij. Na ontvangst van je contante 
betaling, overschrijving op 
Rabobanknummer NL10 RABO 
0102.9612.04 of het inleveren van 
je machtiging (van de meeste leden 
hebben wij al een machtiging) 
ontvangen alle senioren op de 
eerste speeldag een ledenpas. Bij 
overschrijving van de contributie hoort 
de contributie wel vóór de eerste 
speeldag van elk seizoen (dit jaar 19 
augustus 2014) op de rekening van 
de badmintonvereniging te staan. Bij 
het afhalen van je ledenpas vragen we 
ieder lid om 2 bardiensten in te vullen 
en de oude pas bij mij in te leveren. 
Heb je een machtiging afgegeven dan 
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wordt de contributie in 2 termijnen 
(eind september en eind januari) 
afgeschreven.

De eerste speeldagen van dit seizoen 
zijn dinsdag 19 en donderdag 
21 augustus. Bij aanvang van je 
lidmaatschap ontvangt ieder lid 
een pas om mee in te hangen op 
het speelbord in de sporthal. Wij 
spelen met 3 soorten passen. De 
veren competitiespelers hebben een 
pas met een rood vakje, de nylon 
competitiespelers hebben een pas 
met een geel vakje en alle recreanten 
hebben een pas met een groen vakje. 
Als nieuw lid kun je dus makkelijk 
zien bij wie je je pas op het bord kunt 
inhangen. 

Aarzel niet, nieuwe leden, en hang je 
pasje gerust bij andere recreanten. 
Vind je dit een probleem, loop dan 
even naar een van onze leden van de 
recreantencommissie (Steef Vredeveld 
en Koen Muilwijk). Bij verlies van 
je pas kun je een nieuwe bij mij 
bestellen. De kosten voor een nieuwe 
pas zijn € 3,00. 

De open dagen zijn dit jaar op dinsdag 
23 en donderdag 25 september 
en ook dit jaar bedenken wij weer 
een leuke actie om nieuwe leden te 
werven.

Iedereen die een avondje wil komen 
badmintonnen is van harte welkom. 
Neem gerust een familielid of één van 
je kennissen als introducé mee. Zij 
kunnen dan bij mij een introducépasje 
afhalen en voor € 5,00 de hele avond 
een shuttletje slaan. Wel graag het 
pasje aan het eind van de speelavond 

even bij de bar afgeven.
Wil je op de hoogte blijven van allerlei 
clubinformatie, zoals toernooien, 
nieuwsbrieven, na-competitie en 
allerlei andere activiteiten kijk dan 
op onze website en de borden in de 
kantine en de sporthal.

Raak jij of één van je clubgenoten 
geblesseerd of ben je door ziekte 
langdurig afwezig, geef dit dan door 
aan het secretariaat. Het bestuur kan 
hier dan aandacht aan besteden.
Laten wij er met z’n allen een sportief, 
gezellig en succesvol jaar van maken!!
Tot ziens in de sporthal.

P.s. Vergeet niet bij de eerste 
speelavond (19 augustus) je 
oude pas mee te nemen en in te 
leveren.

Els Hautmann
035-5255928 / 06-31995405
Hoefblad 47
1273AC Huizen
huizen96@planet.nl
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VaN de PeNNiNgmeester
Bij het maken van dit boekje is Michael, onze 
penningmeester, op huwelijksreis. Hij is op 4 juli 
getrouwd met Elene.

Namens het bestuur nogmaals van harte!

NameNs de tc
Bij het lezen van dit stuk, loopt het zomerbadminton op z’n eind.
Hopelijk hebben we allemaal kunnen genieten van een mooi WK voor het 
Nederlands Elftal.

De TC heeft niet stil gezeten in deze periode. Tijdens de ALV hebben wij een 
aantal wijzigingen aangekondigd welke nader uitgewerkt moesten worden.

Wijzigingen binnen TC
De samenstelling van de TC is dit seizoen anders dan vorig seizoen. 

Johan heeft in overleg met Erik het voorzitterschap overgenomen en heeft 
tijdens de ALV zitting genomen in het bestuur.
Deirdre en Astrid hebben de TC verlaten. Astrid is inmiddels bevallen van een 
dochter,  Cathelijne. Wij willen Deirdre en Astrid bedanken voor hun inzet 
afgelopen jaren/jaar. 

De TC bestaat dit seizoen uit Johan, Eveline, Erik, Aad en Marco

Nieuwe trainers
In de loop van afgelopen seizoen heeft Ricardo aangegeven te stoppen met 
trainen geven bij onze club. Voor de TC een uitdaging om op zoek te gaan 
naar een nieuwe trainer. Vanuit het bestuur werd de wens uitgesproken om 
een trainer voor zowel de senioren als de jeugd aan te trekken. Hier zijn wij in 
geslaagd!
Mike van Daal zal de training voor de senioren voor zijn rekening nemen en 
Bert Wouda voor de jeugd. 

De TC wenst Mike en Bert succes. In het volgende clubblad zullen zij zich 
voorstellen.
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Competitie
Komend seizoen gaan we starten met acht senioren teams, waarvan zeven 
mix-teams en één herenteam en drie jeugdteams.
De competitiespelersbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 2 september om 
19:30 uur. Ook dit jaar verzoeken wij alle competitiespelers aanwezig te zijn, 
zodat je de informatie over het komende seizoen in ontvangst kan nemen.

speeldata
Komend seizoen zijn de speeldata als volgt:
Speelweek Datum
1  15 - 21 september
2  28 september thUisWedstriJd
3  29 september – 5 oktober
4  20 – 26 oktober
5  2 november thUisWedstriJd
6  9 november thUisWedstriJd
7  17 – 23 november 
8  30 november thUisWedstriJd
9  1 – 7 december
10  14 december thUisWedstriJd
11  21 december thUisWedstriJd
12  5 -11 januari 2015
13  18 januari 2015 thUisWedstriJd
14  19 – 25 januari 2015

reserveweken
Tijdens de reserveweken moeten alle teams beschikbaar zijn.
De reserveweken zijn:
1 – 7 september (voorafgaand aan de competitie). Verplicht 
reserveweekend
8 – 14 september (voorafgaand aan de competitie). Verplicht 
reserveweekend
6 -12 oktober  GEEN competitie
18-19 oktober  Verplicht reserveweekend
10 – 16 november GEEN competitie
22-28 december Verplicht reserveweekend
29 dec – 4 jan  Vakantie, er kunnen wedstrijden gepland worden
26 jan – 1 feb  Geen competitie (alleen in uiterste gevallen)
2 – 8 februari  Regio Kampioenschappen

Aangezien we dit jaar elf teams hebben, hebben wij besloten om alle teams 
tegelijk te laten spelen. Dit betekent een volle zaal en hopelijk een volle 
kantine. Tijdens de wedstrijden zal er beperkte ruimte in de zaal zijn. Wij 
verzoeken jullie zoveel mogelijk op de tribunes plaats te nemen.
Het tegelijk laten spelen van alle teams is voor ons een grote uitdaging. Als dit 
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in de praktijk niet blijkt te werken, zullen we dit voor het nieuwe seizoen 2015-
2016 gaan aanpassen.

Invallers
De TC is een voorstander van het zelf regelen van invallers in geval van 
afwezigheid/blessure speler door de aanvoerder van het team. Wel vragen wij 
de aanvoerder speelgerechtigdheid van de invaller te checken bij de TC.

Bardienst
Ook dit jaar zal er tijdens en na afloop van de competitiewedstrijden bardienst 
gedraaid moeten worden. Bij de competitiespelersbijeenkomst zullen wij jullie 
hier over informeren.

Trainingen
Afgelopen seizoen heeft de TC een enquête gehouden onder de 
competitiespelers. Uit deze enquête is gebleken dat een kleine meerderheid 
de voorkeur geeft aan twee keer trainen gedurende de competitie, maar wel 
eerder zou willen stoppen met trainen.

Zoals eerder vermeld zal Mike van Daal de training voor de senioren voor zijn 
rekening gaan nemen. 

Op dinsdag zullen wij in twee groepen gaan trainen.
Groep A bestaat uit de teams 1 t/m 4 en Groep B uit de teams 5 t/m 8 (heren).
De trainingstijden zijn ongewijzigd 20:00 – 21:15 uur / 21:15 – 22:30 uur en 
ook wisselen met vroege en late training is onveranderd. Check de website 
voor het juiste trainingsschema.
 
Op donderdag hebben de competitiespelers vier banen tot de beschikking. 
De trainingstijd is van 20:00 – 22:00 uur. Deze training zal er geen sprake 
zijn van een gescheiden groep. Wij geven hier gehoor aan de wens van 
competitiespelers die de voorkeur geven aan vrij spelen en de wens van 
competitiespelers die twee keer willen trainen. Vol is vol.

De eerste training is gelijk de eerste speelavond, 19 augustus. De laatste 
training staat  vooralsnog op donderdag 29 januari 2015 gepland. Tijdens het 
seizoen zullen wij inventariseren of er behoefte is om in de maand februari te  
trainen.

Zoals tijdens de ALV besproken gaan wij de trainingsbehoefte voor het nieuwe 
seizoen inventariseren.
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Shuttlebeheer
Net als voorgaande jaren zullen er shuttles verstrekt worden vanuit de TC. Elk 
team is verantwoordelijk voor het prepareren en behouden van de shuttles. Net 
als voorgaande jaren vragen wij ook nu om alles direct na de wedstrijd weg 
te gooien waar niet meer mee gespeeld kan worden en shuttles waar nog wel 
mee ingeslagen/getraind kan worden in de shuttlebak te deponeren. Zie je hier 
een onbruikbare shuttle in, gooi deze dan meteen weg.

Tijdens de speelavonden op dinsdag en donderdag zal er een maximaal aantal 
koker shuttles beschikbaar worden gesteld. Tijdens trainingsdagen zullen er 
maximaal drie kokers beschikbaar worden gesteld (twee trainen en één vrij 
spelen), op andere dagen worden er twee kokers beschikbaar gesteld. 

Clubkampioenschappen
Dit jaar vinden de clubkampioenschappen plaats op zondag 15 februari. In de 
loop van het seizoen zullen wij iedereen nader informeren over de invulling 
van de clubkampioenschappen. Zet deze datum vast vet en rood omcirkeld in 
je agenda/smartphone, zodat we met een hoge opkomst er een mooi toernooi 
van kunnen maken.

Teammail
Om communicatie vanuit de TC naar de teams makkelijker te maken hebben 
wij besloten teammail in het leven te roepen. Deze e-mailadressen zijn 
alleen voor gebruik binnen de club. De TC zal, als dit al niet gebeurd is, alle 
competitiespelers vragen om hun correcte e-mailadres. 

Als jullie vragen hebben aan de TC, schroom dan niet om deze te stellen. Stuur 
je mail naar tc@bvhuizen96.nl en wij zullen zo snel mogelijk reageren.
Rest ons jullie allemaal alvast een sportief en blessurevrij seizoen te wensen!

De TC
Johan, Eveline, Erik, Aad en Marco
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VaN de recreaNteNcOmmissie
De recreantencommissie is de commissie van BV Huizen’96 die de belangen 
van de recreanten behartigd. Het is een kleine commissie bestaande uit twee 
personen: Koen Muilwijk en Steef Vredeveld (vz). 

De recreantencommissie verzorgt  de recreantentrainingen, de vrije 
speelavonden (dinsdag en donderdag), de toss-toernooien, de Open Team 
Kampioenschappen en samen met de TC “de Kleine Team Competitie”.  Tevens 
leveren zij een bijdrage aan de “Open Dagen”.

De taken op een vrije speelavond bestaan uit het zorgen dat er opgebouwd en 
afgebouwd wordt, dat er op tijd gestopt wordt met spelen, dat de klok gezet 
wordt en dat een ieder zich aan de huisregels houdt. Dit laatste wil zeggen, 
dat men nadat de klok heeft geluid (iedere twintig minuten) zijn speelkaartje 
inhangt in het inhangbord op de daarvoor geldende tijd en dat men dit lopend 
doet en niet rennend en niet laat doen door iemand die al bij het bord staat. 
De toss-toernooien zullen een tiental keer gehouden worden in het seizoen, 
afwisselend op de dinsdag- en de donderdagavond. Een toss-toernooi is een 
gestuurde toss op sterkte van de spelers. Dit kunnen zowel competitiespelers 
als beginnende- en gevorderde recreanten zijn. Of de computer bepaald wie 
met wie gaat spelen of dit wordt door mijn persoon bepaald. In het boekje 
staat op de activiteitenkalender wanneer de toss-toernooien zullen plaats 
vinden.

De Open Team Kampioenschappen worden georganiseerd door de vereniging 
Slotermeer en vinden bij voldoende deelname plaats van eind februari tot 
en met april. Hier kunnen teams van onze vereniging aan deelnemen. De 
bedoeling van deze OTK is dat men een halve competitie speelt tegen teams 
van andere verenigingen op de speelavonden van het thuis-spelende team. 
Dit kan zowel op recreanten niveau als op competitie niveau. Helaas is deze 
competitie vorig jaar niet doorgegaan omdat er te weinig animo was van de 
verenigingen. Of het dit jaar wel gaat lukken, is nog de vraag.

Mede door het niet doorgaan van de OTK en de clubkampioenschappen vorig 
jaar hebben we een test gehouden met de Kleine Team Competitie. Deze test 
was een succes en we (de TC en de Recreanten Commissie) hebben besloten 
om deze KTC dit jaar opnieuw te gaan organiseren. Wat houdt een KTC in? 
Er wordt door teams van drie/vier mensen gespeeld tegen andere teams. Per 
wedstrijd mogen er drie spelers opgesteld worden. Er wordt gespeeld in mix-
teams en in herenteams. Totaal worden er per wedstrijd drie dubbelpartijen 
gespeeld in competitievorm. Dit zal bij voldoende deelname op sterkte 
gebeuren met nylon of veren shuttles.
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De recreantentrainingen zullen plaats vinden op de dinsdagavond en zullen 
gegeven worden door onze trainer Ron van den Berkt met begeleiding van 
Koen. Voor de nieuwe leden zijn er na de “Open Dagen” tien weken dat men 
(gratis) onderricht krijgt in de fijne kneepjes van de badmintonsport. Hoe houd 
je het racket vast, wat is een service, wat is een clear enz. enz. enz.
Voor onze gevorderde recreanten worden er trainingsessies georganiseerd 
tegen een kostprijsdekkend tarief. Ook deze trainingen worden gegeven door 
Ron met begeleiding van Koen.

De “Open Dagen” zijn speelavonden waarop een ieder gratis kennis kan komen 
maken met de badmintonsport en onze vereniging. Samen met andere leden 
van de club zijn Koen en ik dan aanwezig om geïnteresseerden te woord te 
staan en te begeleiden bij het slaan van een shuttle. Deze avonden vinden 
plaats in september en januari.

Indien men vragen heeft inzake recreanten aangelegenheden, dan kan men 
in de zaal terecht bij Koen en mij. Jullie ideeën, aan- en opmerkingen en 
natuurlijk ook schouderklopjes kunnen jullie ten alle tijden bij ons kwijt. 
 
Namens de recreantencommissie,
Steef Vredeveld

sPeleN ZONder lidmaatschaP
Afgelopen jaren hadden we een strippenkaart.
Om onze vereniging zo toegankelijk mogelijk te maken hebben we besloten dat 
we het nog eenvoudiger willen maken om een keer te komen badmintonnen 
zonder lidmaatschap.

De kosten zijn €5,00 per persoon voor een hele avond spelen inclusief shuttles.

Kom je dus een badmintonspeler tegen die zo nu en dan nog een shuttletje wil 
slaan, geef hem of haar dan deze unieke mogelijkheid door.

Het bestuur
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VaN de JeUgdcOmmissie
Jonge badmintonspelers kunnen prima terecht bij de jeugdafdeling van BV 
Huizen’96. Direct na de zomervakantie is Sporthal de Meent op dinsdag en 
donderdag van 18:00 tot 20:00 uur weer beschikbaar voor onze jeugdleden. 
Enthousiaste vrijwilligers en begeleiders proberen samen met de trainer de 
jeugd een aantrekkelijk programma te bieden. 

groepen. De jeugd is ingedeeld in groepen. 
Groep A, dinsdag: Deze groep bestaat uit jeugd t/m 12 jaar (basisschool*). 
Groep B, donderdag: Dit is jeugd vanaf ca. 12 jaar (voortgezet onderwijs*). 
Groep C: Competitiespelers. Groep C speelt op beide avonden.
*) Globale verdeling, kan van afgeweken worden.

trainen/vrijspelen. 

tijden dinsdag 
18.00-19:00

dinsdag 
19:00-20:00

donderdag 
18:00-19:00

donderdag 
19:00-20:00

Groep A Training Vrij spelen - -
Groep B - - Vrij spelen Training
Groep C
C1, J1, J2

Training J2
Vrij spelen C1, 
J1

Training C1, 
J1, J2, opstap 
comp.

Training C1, 
J1, J2

Training C1, J1
Vrij spelen J2

De training staat onder leiding van onze nieuwe jeugdtrainer Bert Wouda. 

In de schoolvakanties wordt niet gespeeld.Voor wie geen competitie speelt, 
maar wel 2 keer per week wil spelen/trainen, is er de mogelijkheid om (tegen 
betaling) het lidmaatschap uit te breiden. 

Outfit: 
sportschoenen: Het is niet toegestaan om zonder goede zaalsportschoenen 
mee te spelen. Goede schoenen zijn belangrijk voor looptechniek en snelheid 
en verkleinen de kans op blessures en valpartijen.
sportkleding: Tijdens de training wordt bij voorkeur een rood BV Huizen’96 
shirt gedragen. Rode BV Huizen’96 shirts zijn via Siu te bestellen à € 17,50. 
Verder wordt tijdens de training een korte sportbroek of een sportrokje 
gedragen. Lang haar gaat in een staart en grote sieraden gaan af.
racket: Zorg voor een goed racket en zet je naam erop. Voor individueel 
advies: vraag de trainer of de jeugdbegeleiding.
Flesje drinken: Neem van huis een flesje drinken mee (dus geen blikjes of 
pakjes). Zet het flesje tijdens het spelen bij de netpaal.
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competitie. We hebben dit seizoen 3 jeugdteams. De C1 (voorheen J1) 
speelt in de U19 klasse . De J1 (voorheen J2) speelt U17 en de J2 (voorheen 
J3) speelt U15. Doordat de leeftijden van de competitiespelers eigenlijk nét 
ongelukkig uitvallen ten opzichte van de leeftijdsklassen, zullen sommige 
jongere kinderen in een oudere leeftijdsklasse uitkomen. Dit zal ongetwijfeld 
zwaar voor ze worden, maar dat betekent niet dat ze kansloos zullen zijn. Ook 
zullen we meedoen aan de ‘opstapcompetitie’. Dit is speciaal voor kinderen die 
nog nooit competitie hebben gespeeld.

Zaalregels. Op alle speelmomenten gelden regels in de zaal: van iedereen 
wordt verwacht dat hij/zij zich goed en netjes gedraagt. Er wordt niet gepest 
en iedereen blijft van elkaars spullen af. Ook wordt er niet rondgehangen in 
kleedkamers, in het materiaalhok of op andere plaatsen waar men niets te 
zoeken heeft. De jeugdbegeleiding mag jeugd op zijn/haar gedrag aanspreken 
en als het nodig is zullen we contact met de ouders opnemen. 

geplande activiteiten. Op de agenda staan o.a.: 
Open dagen: in september en januari. Goed moment om iemand kennis 
te laten maken met onze vereniging. Buiten deze open dagen is er natuurlijk 
altijd mogelijkheid voor aspirant leden om een keer mee te spelen. Wel even 
aanmelden graag via jeugd@bvhuizen96.nl of via 06-43931180.
3 BV huizen ‘96 jeugdtoernooien. Voor de badmintonnende jeugd uit onze 
regio organiseren per seizoen 3 keer het BV Huizen ‘96 jeugdtoernooi. Er 
wordt gespeeld in poules, waarbij de kinderen onderling mét en tégen elkaar 
spelen. Daardoor is het toernooi geschikt voor elke leeftijd en sterkte. Ook de 
beginnende badmintonner kan hier een leuke prijs mee in de wacht slepen. 
De toernooien worden gehouden op zondag van 10:00 tot 16:00 uur. Dit 
seizoen op: 12 oktober 2014, 1 februari 2015 en 29 maart 2015.
dinsdag 2 december: sinterklaastoernooi. We gaan voor de derde keer 
strijden om de: ‘De Jongens Tegen De Meiden Sinterklaas Wisselbokaal’, vorig 
jaar gewonnen door de meiden en het jaar daarvoor door de jongens. Alle 
jeugd doet mee aan dit hilarische toernooi. ’t Wordt vast weer dolle boel met 
pepernoten voor iedereen!
dinsdag 16 december: Kerstkoppeltoernooi. Op deze speelavond houden 
we een gezellig koppeltoernooitje voor alle jeugd mét introducé.
Jeugd Clubkampioenschappen. In april wordt gestreden om de Jeugd 
Clubkampioenschappen. Of we het weer in teams gaan doen, dat bekijken we 
nog. 
meivakantie. Vanaf dinsdag 28 april tot en met donderdag 28 mei is er geen 
badminton voor de jeugd i.v.m. de meivakantie, examens in de hal en de 
avond4daagse).
Juni. Na de mei-stop spelen we tot aan de zomervakantie alleen nog op 
dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. De laatste avond, dinsdag 30 juni 
2015, sluiten we af met een gezellig koppeltoernooitje.
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Jeugdcommissie. De jeugdcommissie bestaat uit Irene van der Veer 
(voorzitter) en ondergetekende. We kunnen nog steeds versterking gebruiken! 
DRINGENDE oproep aan de ouders: Help mee onze jeugdafdeling 
draaiende te houden. Kom helpen als vrijwilliger of jeugdcommissielid.

clubblad en site: 
In het clubblad staat altijd een 4 pagina groot stuk voor en over de jeugd.
In clubblad 2, 3 en 4 staat een prijspuzzel voor de jeugd; de winnaar van de 
bioscoopbon trekken we uit de ingeleverde goede oplossingen.
Op de site www.bvhuizen96.nl plaatst de jeugdcommissie regelmatig foto’s 
en stukjes voor en over de jeugd.
Ook jeugdleden en ouders kunnen een stukje voor het blad en/of de site 
inleveren. 
Stuur het stukje gewoon naar de redactie (redactie@bvhuizen96.nl).

WiJZigiNgeN. Als er wijzigingen zijn in contactgegevens (adres, 
telefoonnummers, mobiel, e-mail etc.) geef dit dan door aan de 
jeugdbegeleiding of mail naar het secretariaat (secretariaat@bvhuizen96.
nl). Regelmatig sturen wij per mail informatie over activiteiten, nieuws op de 
site en andere belangrijke zaken, daarom is het belangrijk dat we de juiste 
gegevens hebben!

VrageN, ideeËN, tiPs of een PrOBleem? Vertel het ons, dan kunnen we 
er wat mee doen! De jeugdcommissie wenst iedereen een sportief en succesvol 
seizoen. Veel plezier!

HR
Jeugdcommissie
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algemeNe iNFOrmatie
lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt verkregen 
door betaling van het inschrijfgeld 
en de voor het eerste seizoen 
verschuldigde contributie. Het 
lidmaatschap is persoonlijk, niet 
overdraagbaar en wordt in principe 
voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Lidmaatschap verplicht tot betaling 
van de jaarlijkse verschuldigde 
contributie. Het seizoen start in 
augustus en eindigt in juni van het 
volgende jaar. De leden hebben 
toegang tot de speelmiddagen en 
avonden volgens hieronder vermelde 
verdeling. Daarnaast heeft men 
toegang tot door de vereniging 
georganiseerde activiteiten. 
Indien niet voor 1 juli van enig 
jaar schriftelijk of per mail bij het 
secretariaat een bericht van opzegging 
is ontvangen, wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend met een jaar verlengd 
en is de contributie voor het 
eerstvolgende seizoen verschuldigd. 

contributie 
Senioren, recreanten   € 196,00
Competitie spelende senioren nylon € 285,00
Competitie spelende senioren veren€ 320,00
Jeugd, recreanten (1 uur per week) € 119,00
Jeugd, opstapcompetitie  € 157,00
Competitie spelende jeugd (nylon) € 195,00 (1)
Competitie spelende jeugd (veer) € 215,00 (1)

(1) dit is inclusief consumptiegeld a € 20,00 en 
de training  
Betaling via doorlopende machtiging 
of storting op RABO rekening 
NL10RABO0102961204 t.n.v. 
Badmintonvereniging Huizen `96 te 
Huizen
Schrijf de naam Badmintonvereniging 
Huizen ‘96 voluit, kort deze niet af!

speelgelegenheid senioren
Senioren kunnen twee maal per 
week vrij spelen: op dinsdagavond 
van 20:00 uur tot 22:30 uur en op 
donderdagavond van 20:00 uur tot 
22:30 uur. Vanaf 19 augustus tot en 
met 30 april kan er, met uitzondering 
van vakanties en feestdagen, iedere 
dinsdag- en donderdagavond in 
Sportzaal de Meent gespeeld worden. 
Na de examens zal de zaal gedurende 
de maand juni weer open zijn op 
dinsdagavond van 20:00 uur tot 22:00 
uur (afhankelijk van de zomervakantie 
periode soms ook nog in juli). Zie voor 
meer details speelschema verderop in 
dit boekje.

speelgelegenheid jeugd 
De jeugd speelt vanaf 19 augustus in 
de Meent op dinsdag van 18:00 tot 
20:00 en donderdag van 18:00 uur 
tot 20:00 uur met uitzondering van 
vakantieperiodes en feestdagen.
Recreantleden spelen/trainen 1 uur 
per week en competitiespelers 3 
uur per week. De jeugd speelt altijd 
onder toezicht van een trainer en een 
begeleider. 
Na de examens zal de zaal gedurende 
de maand juni weer open zijn op 
dinsdagavond van 19:00 tot 20:00.
Voor de jeugd wordt 3 maal per jaar 
het Jeugdtoernooi georganiseerd. Dit 
jaar zullen deze toernooien op 12 
oktober, 1 februari en 29 maart 
gehouden worden.

introducés / een keer meedoen
Het is mogelijk om iemand mee  te 
nemen als introducé. Als je dit van 
plan bent te doen, meld je dan bij 
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een van de aanwezige bestuursleden. 
Per avond zijn er € 5,00 kosten aan 
verbonden per introducé.

Bardienst(en)
Op de dinsdag en donderdag moet 
de bar bemand worden. Conform 
het huishoudelijk reglement zal 
daarom ook komend seizoen de 
bardienstregeling, het verplicht 
draaien van bardienst[en] 
door alle seniorenleden en de 
“statiegeldregeling” van toepassing 
zijn. Voor de eventuele inning van  de 
€ 25,00  “statiegeld” is bepaald om 
dit uitsluitend via een doorlopende 
machtiging te doen. 
Tot 1 oktober 2014 is er de 
gelegenheid zelf een bardienst te 
kiezen. Hierna zal de barcommissie 
een bindende invulling hieraan geven.

ledenpasje
Ieder lid krijgt een ledenpasje. Aan 
het begin van het seizoen wordt deze 
uitgereikt. Met het ledenpasje kun je 
inhangen voor een baan tijdens de 
vrije speelavonden.

training recreantenspelers
Op donderdagavond zal er, bij 
voldoende belangstelling, voor de 
recreantenspelers gelegenheid zijn 
om te trainen. Uiteraard blijf je dan 
nog steeds twee avonden per week 
welkom. De training kost, afhankelijk 
van de hoeveelheid deelnemers, 
tussen de € 20,00 en € 25,00 
voor tien trainingen en zal op de 
eerste les van de training door de 
recreantencommissie worden geïnd. 
 

training competitiespelers 
Gedurende het competitieseizoen 
wordt op dinsdag- en donderdagavond 
training gegeven (Eerste training is 
dinsdag 19 augustus). De trainingen 
gaan aan een stuk door tot aan de 
clubkampioenschappen. De kosten van 
de trainingen zitten in lidmaatschap 
voor competitie spelers. 

competitiewedstrijden 
De thuiswedstrijden voor de 
competitie bij zowel de jeugd als de 
senioren worden allemaal op zondag 
gespeeld (28-9-2014, 2-11-2014, 
9-11-2014, 30-11-2014, 14-12-2014, 
21-12-2014, 18-1-2015). Tegelijkertijd 
thuis, volle bak, erg gezellig. We 
hopen dan ook dat vele mensen zullen 
komen aanmoedigen. 

clubkleding 
De Nederlandse Badminton Bond heeft 
competitiespelende teams verplicht 
teamkleding tijdens de wedstrijden 
te dragen. BV Huizen ‘96 heeft deze 
verplichting vertaald in clubkleding, te 
weten een zwarte broek en een rood 
shirt. Voor komend seizoen hebben we 
een nieuwe leverancier gevonden voor 
een nieuwe set shirts.

sponsoring 
Om dit moment zijn we nog bezig 
met de invulling van een nieuwe 
hoofdsponsor.
Het maken van ons clubblad wordt 
mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders.

sportzaal
Sportzaal de Meent
Graaf Wichman 177 te Huizen
Tel 035-5256514
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hUishOUdeliJK reglemeNt
a. de aanmeldingsprocedure

1. Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Hiertoe dient een 
volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij het secretariaat te 
worden ingeleverd. Om als jeugdlid te worden ingeschreven dient een ouder, 
de voogd of de wettelijke vertegenwoordiger eveneens het inschrijfformulier te 
ondertekenen. Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd te worden voldaan. 
2. Na ontvangst van het getekende inschrijfformulier en het inschrijfgeld 
wordt het aspirant-lid onderaan de wachtlijst geplaatst.
3. Indien een aspirant-lid reeds lid is van de NBB kan hij/zij na inschrijving 
onmiddellijk lid worden door betaling van de verschuldigde contributie. 
4. De overige aspirant-leden worden in volgorde van aanmelding (= 
volgorde wachtlijst) aangenomen zodra een plaats vrijkomt.
5. Elk nieuw lid ontvangt na betaling van de contributie een “label” met 
daarop zijn/haar naam.

B. het lidmaatschap en de contributie.

1. Met uitzondering van ereleden en leden van verdienste wordt het 
lidmaatschap verkregen door betaling van het inschrijfgeld en de voor het 
eerste seizoen verschuldigde contributie.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt in principe 
voor onbepaalde termijn aangegaan. Lidmaatschap verplicht tot betaling van 
de jaarlijks verschuldigde contributie.
3. Het seizoen start in augustus en eindigt in juni van het volgende jaar.
4. De leden hebben toegang tot de speelmiddagen/speelavonden alsmede 
de door de vereniging georganiseerde activiteiten tenzij het bestuur bepaalde 
rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd. Ten aanzien van de training en 
wedstrijden kan hierbij nog onderscheid gemaakt worden tussen competitie 
spelende en recreatieve leden.
5. Indien niet vóór 1 juli van enig jaar schriftelijk bij het secretariaat een 
bericht van opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 
een jaar verlengd en is de gehele contributie voor het eerstvolgende seizoen 
verschuldigd.
6. De contributie voor het eerstvolgende seizoen dient vóór 1 september 
van het lopende kalenderjaar in één keer te worden afgedragen door middel 
van contante betaling, overschrijving op de giro- of bankrekening van B.V. 
Huizen ‘96 of door het verlenen van twee eenmalige machtigingen aan B.V. 
Huizen ‘96 om de verschuldigde bedragen van de giro- of bankrekening te doen 
afschrijven. Indien de contributie door middel van twee machtigingen wordt 
voldaan, geschiedt de eerste inning in september van het lopende jaar en de 
tweede in januari van het volgende kalenderjaar.
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7. Afgedragen contributie, zoals bedoeld in het voorgaande lid, wordt 
nimmer gerestitueerd, ook niet als voor inning van de tweede termijn wordt 
opgezegd.
8. Voor op één adres wonende gezinnen met drie of meer leden geldt een 
kortingsregeling op de contributie.
9. Voor de bij de senioren spelende leden jonger dan 18 jaar geldt een 
kortingsregeling op de contributie.
10. Indien het lidmaatschap na de start van het seizoen wordt aangegaan, 
wordt de hoogte van de verschuldigde contributie door het bestuur bepaald. 
Dit zal nooit meer bedragen dan de voor een geheel seizoen verschuldigde 
contributie.
11. Voor deelname aan een door de NBB georganiseerde competitie of een 
door B.V. Huizen ‘96 georganiseerde training kan een eigen bijdrage in de 
kosten verschuldigd zijn.

c. de leden

1. Leden jonger dan 18 jaar spelen in principe bij de jeugd, leden van 18 
jaar en ouder spelen bij de senioren.
2. Adreswijzigingen dienen direct schriftelijk aan het secretariaat te worden 
gemeld.
3. Eventuele correspondentie met de leden wordt naar het bij het 
secretariaat bekende adres gezonden. Deze stukken zijn bindend voor alle 
leden.
4. Tijdens de vaste speelavond en -middag alsmede de overige al dan niet 
door de vereniging georganiseerde speelgelegenheden worden de leden geacht 
zich te houden aan de “normale gedragsregels”.
5. Voor een ordelijk verloop van de vaste speelavond en -middag zijn nog 
enkele specifieke regels opgesteld. Deze zijn elk seizoen te vinden in de eerste 
editie van het clubblad.
6. Alle leden die deelnemen aan een (na) competitiewedstrijd, zullen 
gedurende deze wedstrijd alle daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen. 
In het bijzonder zijn deze leden verplicht tijdens de gehele wedstrijd uit te 
komen in het clubtenue (inclusief eventueel sponsornaam en/of -embleem).
7. De door de Bond of het District aan een team of een speler opgelegde 
boete(s), worden door het team of de desbetreffende speler betaald.
8. De barbezetting in de sporthal wordt door de seniorleden verzorgd. Elk 
seniorlid is verplicht een of meerdere keren per jaar een bardienst te “draaien”. 
Het rooster voor de bardiensten wordt jaarlijks door de barcommissie aan het 
begin van het seizoen vastgesteld, hierbij wordt zo veel mogelijk rekening 
gehouden met de beschikbaarheid van de individuele leden. Het niet nakomen 
van deze barverplichting heeft een door het bestuur vast te stellen financiële 
sanctie tot gevolg. 
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d. het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en kent altijd een 
dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris). Er 
is geen maximum verbonden aan het aantal algemene bestuursleden.
2. Bestuursbesluiten worden door het bestuur genomen. Indien de 
voortgang een snelle besluitvorming vereist en het bestuur niet tijdig bijeen 
kan komen, is het dagelijkse bestuur bevoegd namens het bestuur te besluiten.
3. De algemene bestuursleden zijn belast met een aangewezen deel van de 
bestuurstaak.
4. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
5. Voor het bestuur geldt het volgende rooster van aftreden:
• het eerste jaar de voorzitter en twee algemene leden
• het tweede jaar secretaris, de vice-voorzitter en een algemeen lid;
• het derde jaar de penningmeester en twee algemene leden;
• het vierde jaar zoals het eerste jaar;
• enzovoort.
6. De bestuursfunctie eindigt in elk geval, zodra het lidmaatschap van de 
vereniging wordt beeindigd dan wel wordt overgegaan tot een andere vorm van 
lidmaatschap dan gewoon lidmaatschap.
7. Indien een bestuurslid naar het oordeel van een meerderheid van het 
bestuur zijn/haar functie verwaarloost of handelingen (heeft) verricht die 
schadelijk zijn voor de belangen of het aanzien van de vereniging, kan hij/zij 
door het bestuur voor de bestuursfunctie worden geschorst. Een schorsing 
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een door de ALV te nemen 
besluit tot ontslag, eindigt na verloop van die termijn.
8. Afgetreden, geschorste of uit de functie ontzette bestuursleden zijn 
verplicht om alle bescheiden en eigendommen van de vereniging, welke zij 
onder hun berusting hebben, binnen drie weken in behoorlijke staat aan hun 
opvolger of aan het bestuur over te dragen.
9. Het bestuur regelt al hetgeen betrekking heeft op het houden van 
wedstrijden of het kunnen deelnemen aan wedstrijden, zowel door de 
vereniging als door de leden individueel.
10. Het bestuur regelt de introductie van gastspelers tijdens oefeningen en 
wedstrijden.
11. Het bestuur regelt de introductie van niet leden tijdens 
verenigingsbijeenkomsten en treft maatregelen van orde voor die 
bijeenkomsten.
12. Het bestuur heeft de bevoegdheid om commissies met bepaalde taken in 
te stellen.
13 Het bestuur bepaalt de vorm en hoogte van de sanctie op het niet 
nakomen van de barverplichting van de individuele leden.
14. Het bestuur beslist in gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk 
reglement niet voorzien.
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e. de voorzitter

1. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging, tenzij het bestuur 
deze taak aan een ander bestuurslid overdraagt.
2. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergadering(en), 
stelt de orde vast en verleent het woord in de volgorde waarin het gevraagd 
wordt. Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter vervangen door de 
vice voorzitter, de secretaris/esse, de penningmeester of een ander door het 
bestuur aangewezen bestuurslid (in die volgorde). 
3. De voorzitter is niet verplicht meer dan driemaal aan dezelfde persoon 
over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.

F. de secretaris

1. De secretaris houdt het ledenregister bij.
2. De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging en houdt 
copie van alle uitgaande stukken.
3. De secretaris nodigt de deelnemers van de bestuurs- en algemene 
ledenvergadering(en) uit en notuleert deze vergaderingen.
4. Bij ontstentenis van de secretaris neemt een door het bestuur 
aangewezen bestuurslid diens taak waar.

g. de penningmeester

1. De penningmeester int de contributies, donaties en andere vorderingen.
2. De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden 
van de vereniging.
3. De penningmeester legt de boeken en bescheiden voor aan de door de 
algemene ledenvergadering benoemde kascommissie en verstrekt deze alle 
gevraagde gegevens.
4. Bij ontstentenis van de penningmeester neemt een door het bestuur 
aangewezen bestuurslid diens taak waar.

h. de algemene leden Vergadering (alV)

1. Het bestuur kan tot opening van of tijdens de vergadering agendapunten 
toevoegen.
2. De stemgerechtigde leden hebben het recht agendapunten toe te 
voegen mits deze uiterlijk 48 uur van te voren schriftelijk en voorzien van een 
toelichting bij de secretaris zijn ingediend.
3. Het bestuur stelt kandidaten voor functies in het bestuur. Een door 
de leden gestelde tegenkandidaat dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van 
de algemene ledenvergadering schriftelijk  bij het secretariaat te worden 
aangemeld.
De aanmelding dient door de indieners individueel te zijn ondertekend.
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4. De ALV kiest de bestuurs- en commissieleden.
5. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij 
verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter 
of, indien aanwezig, het stembureau.
6. Gekozen bestuursleden en benoemde commissieleden zullen staande de 
vergadering verklaren of zij hun benoeming aanvaarden.
7. De ALV stelt de hoogte van de contributie en het inschrijfgeld vast.

i. de commissies (met uitzondering van de kascommissie)

1. De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur.
2. Commissieleden hebben stemrecht tijdens de algemene leden 
vergadering.
3. Elke commissie middels een commissielid vertegenwoordigd in het 
bestuur. 

J het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement regelt die onderwerpen waarin de statuten 
niet of niet volledig voorzien.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend wijzigingen worden 
aangebracht door een besluit van de algemene vergadering.
3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan uitsluitend 
in behandeling worden genomen indien dit expliciet is vermeld in de oproep als 
bedoeld in artikel 20.1 en 20.2 van de statuten.
4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt 
aangenomen indien:
- de meerderheid van stemmen vóór is en tenminste 1/3 van het totaal der 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is of
- 2/3 van de uitgebrachte stemmen vóór is.
5. Dit reglement treedt in werking op de dag direct volgend op die der 
aanneming door de algemene ledenvergadering.
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september

Rob Buijs
Jan Cees Venema
Gertjan van Zuijlen
Margret Muller
Bas Leunis
Brian Pels
Gerd-Jan Leppen
Diny Kos-Westland
Tineke Rovers
Daniël van Eijden
Ina Bakkum-v.d.Berg
Nicolette van Bijleveld
Rianne van der Kuijl
Jop Wingelaar

3-9
6-9

10-9
11-9
13-9
13-9
16-9
17-9
20-9
21-9
27-9
29-9
30-9
30-9

augustus

Fred Wuck
Julia van Steijn
Ho Lam
Indy Maphar
Eveline Wuck
Claudia de Jong
Cees Harthoorn
William van der Linden
Stijn Koster
Julie Hooykaas

2-8
6-8
9-8
9-8

10-8
12-8
15-8
17-8
18-8
23-8

VerJaardageN

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

++++++
++++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



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 26

eeN VereNigiNg VOOr eN dOOr iedereeN
We zijn een vereniging voor en door 
iedereen
Binnen onze vereniging zijn een grote 
hoeveelheid vrijwilligers bezig om het 
mogelijk te maken dat iedereen naar 
volle tevredenheid kan badmintonnen. 
Door hun werk lijkt het er op dat in 
alles is voorzien en dat alles is geregeld. 
Echter, de vrijwilligers zijn ook clubleden 
die eigenlijk alleen maar lekker willen 
badmintonnen. Om de vrijwilligers een 
handje te helpen hebben we een paar 
dingen op een rijtje gezet waarvoor geldt: 
vele handen maken licht werk.

Bardienstrooster en bardiensten
De verenigingsruimte is de plaats waar 
je een drankje en een hapje kunt halen 
en waar je even lekker sociaal kunt 
ontspannen. Om de barcommissie 
niet al het werk te laten doen, moet 
ieder ‘volwassen’ lid een of meerdere 
bardiensten draaien. We regelen 
dit via een bardienstrooster. Om de 
bardiensten soepel te laten verlopen is 
het noodzakelijk dat iedereen die op een 
bepaalde datum staat ingeroosterd ook 
werkelijk aanwezig is of vroegtijdig zelf 
voor vervanging zorgt. Kom je er zelf niet 
uit om vervanging te zoeken zoek dan 
contact met de barcommissie.

Opruimen zaal
We willen een ieder vragen als hij of 
zij klaar is met spelen om even rond 
te kijken of er nog dingen op de baan 
liggen die moeten worden opgeruimd. Dit 
voorkomt dat aan het einde van de avond 
de laatste spelers of commissieleden 
de hele zaal nog moeten opruimen. 
Gooi afval in de afvalemmers en stop 
de shuttles waar nog mee gespeeld 
kan worden weer in de shuttledoos. De 
nylon shuttles zijn erg gevoelig voor 
vervorming, dus gooi ze niet op een hoop 
in de doos maar stop de shuttles terug in 
de kokers van de nylon shuttlebak.

inhangen
Iedereen wil graag zoveel mogelijk spelen 
en het liefst met mensen waarvan men 
weet dat je er lekker mee badmintont. 
Hierdoor zie je dat sommige mensen 
aan het eind van de 20 minuten speeltijd 
snel naar het bord hollen om weer in 
te hangen voor de volgende ronde. 
Zonder iemand aan te stellen, die het 
inhangen gaat regelen, zal dit gedrag 
niet veranderen. En je kunt je natuurlijk 
afvragen wie heeft er nou echt last van? 
Zijn het de mensen die net altijd iets 
langzamer zijn en vaak weer een keer 
op de bank zitten om een rondje over 
te slaan of leden die nog niet zo lang lid 
zijn en die men nog niet zo goed kent 
en die ook wel een keer een wedstrijdje 
willen spelen met wat meer ervaren en/of 
andere mensen?
Probeer het eens, neem een rondje rust 
en zoek contact met een voor jou minder 
bekende speler/speelster. Niks moet, 
maar alles mag.

Pasjes
Om te kunnen inhangen heeft elk 
speelgerechtigd lid een clubpas voor 
het huidige speeljaar. Tevens kan de 
informatie op de pasjes helpen bij het 
bepalen met wie je wilt en kunt spelen.
Dit seizoen wordt er weer met 3 soorten 
pasjes gewerkt. De rechter bovenhoek 
heeft 3 verschillende kleuren. Groen is 
voor de recreanten, geel voor de nylon 
spelers, en rood voor de veren spelers. 
Bij verlies van je pas kun je een nieuwe 
bestellen. De kosten zijn € 3,00. 
Als je je pas ‘vergeten’ bent kun je een 
vervangende pas ophalen in de kantine. 
Je moet die aan het einde van de avond 
weer inleveren.
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geBrUiK VaN de BaNeN
Om de banen bij de senioren eerlijk te verdelen tussen vrij spelers en 
trainingsgroepen hebben we de volgende spelregels vastgelegd:
1. Op dinsdag zijn er 4 banen voor de competitie training. Voor de
        recreantentraining zijn er 2 banen. De andere banen zijn voor de    
 vrijspelers.
2. Op donderdag zijn er 4 banen voor de competitie training. 
3. Elke dinsdag en donderdag worden de trainingsbanen gelijk afgehangen,  
 zodat er geen verwarring ontstaat welke banen voor vrij spelen zijn en  
 welke voor de trainingen.
4. Mocht de situatie ontstaan dat er banen vrij blijven bij de vrij spelers of  
 bij de trainingen dan zal de TC in overleg met de recreantencommissie   
 voor die avond een aanpassing doen op bovenstaande regels.
5. Als leden opmerkingen of klachten hebben moeten deze gemeld worden  
 bij de recreantencommissie of TC, en niet zelf proberen iets te regelen   
 met de trainers.

We hopen dat er op deze manier meer duidelijkheid is over de verdeling van de 
banen en dat iedereen zoveel mogelijk kan spelen.

Toch willen we begrip vragen wanneer er bij de vrij spelers zo nu en dan een 
rondje gewacht moet worden en bij de trainingen zal mogelijkerwijs ingedraaid 
moeten worden of in twee groepen getraind moeten worden.
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de meNseN achter de schermeN
Binnen onze vereniging is een grote 
hoeveelheid mensen bezig om het 
mogelijk te maken dat iedereen naar volle 
tevredenheid kan badmintonnen. Dit stukje 
laat zien hoe onze vereniging bestuurd 
wordt. Het geeft ook inzicht in de rollen en 
verantwoordelijkheden van bestuurders en 
commissies.

Organisatie
Onze vereniging wordt bestuurd door het 
bestuur. Het bestuur wordt geholpen door 
een hoeveelheid commissies om uitvoering te 
geven aan de dagelijkse zaken. Het bestuur 
komt een keer per maand bij elkaar. Om 
soms sneller zaken te kunnen besluiten is er 
ook een dagelijks bestuur. 

dagelijks bestuur (roel, els, michael, 
<Vice voorzitter>)
Het dagelijkse bestuur bestaat uit de 
voorzitter, penningmeester en het 
secretariaat.
Het dagelijkse bestuur behandelt zaken van 
dringende aard, die niet kunnen wachten tot 
een volgende bestuursvergadering.

Bestuur (roel, els, michael, steef, 
arjan, Johan, <Bar>, irene,  <Vice 
voorzitter>)
Het bestuur heeft de volgende taken:
Deze taken worden besproken in de 
maandelijkse bestuursvergadering. Deze 
duurt van 20:00 tot 22:00. Maar als het 
gezellig is tot in de late uurtjes.
1. Eindverantwoordelijk voor 
commissietaken
2. Uitzetten beleid
3. Besluiten nemen die impact hebben op 
leden m.b.t. 
• Het te verrichten werk
• financiën
• gebruik zaal / verenigingsruimte
4. Besluiten die commissies overspannen
5. Afstemmen inhoud activiteitenkalender.
6. Organisatie oliebollentoernooi.
7. Zorgen voor schoonmaak 
verenigingsruimte
8. Uitzoeken van nieuwe clubkleding 
indien huidige niet meer leverbaar zijn.

Voorzitter (roel)
De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid 
om alle ballen in de lucht te houden.
In Jip en Janneke taal zou je zijn rol kunnen 
beschrijven als de olie tussen de raderen van 
een horloge. Het heeft geen functie, maar als 
het er niet is loopt alles vast.

Er zijn ook nog een spaar specifieke rollen:
1. Plannen + uitvoering  
bestuursvergadering
2. Plannen + uitvoering  ALV
3. Actueel houden van het sponsorplan
4. Contacten met sponsors. (Samen met 
<sponsoring>)
5. Werven nieuwe sponsors (Samen met 
<sponsoring>)
6. Activiteitenagenda bijhouden

Penningmeester (michael)
Onze financiële grootmeester.
1. Zorgen dat de contributie geïnd wordt
2. Bijhouden van de status betaling
3. Aanmaningen
4. Bijhouden financiële boekhouding plus 
tussentijdse rapportage balans. (Rapportage 
minimaal 1x per kwartaal)
5. Bijhouden van de inventaris (minmaal 
1x per kwartaal)
6. Verzorgen noodzakelijke verzekeringen
7. Rekeningen sponsors en adverteerders
8. Contacten verhuurder zaal en 
verenigingsruimte

secretariaat (els)
De spin in het web. Het secretariaat is onze 
in- en uitgang van de vereniging.
1. Bijhouden ledenlijst, aan en 
afmeldingen
2. Bijhouden statistieken ledenaantal
3. Verzorgen van de ledenpasjes
4. Verzorgen inschrijvingen bond / district 
5. Sturen van de clubbladen naar 
openbare ruimtes
6. Sturen van de clubbladen aan de  
ereleden
7. Mailings naar leden
8. Bijhouden van distributie schema voor 
rondbrengen mailings naar leden
9. Organiseren van de schoonmaak van 
de verenigingsruimte.
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technische commissie (Johan, aad, erik, 
eveline [competitiebegeleiding], marco)
Verantwoordelijk voor alles wat met de 
seniorencompetitie te maken heeft. Enkele 
verantwoordelijkheden raken ook andere 
commissies.
1. Organisatie competitie, inclusief 
training
2. Shuttlebeheer hele vereniging, incl. 
jeugd en recreanten
3. Beheer telborden competitie
4. Beheer van de EHBO doos
5. Organisatie clubkampioenschappen
6. Communiceren dat clubkleding 
verplicht is in de competitie; Doorverwijzen 
van bestellingen naar Sue en Els
7. Organiseren van KTC samen met de 
recreanten commissie

scheidsrechter (erna)
1. Invullen van de bondsverplichting 
tot leveren van een scheidrechter indien de 
vereniging teams in de landelijke competitie 
heeft:
A. Opleiding tot scheidsrechter, theorie 
examen, examen tijdens NK of NJK 
B. Jaarlijks minimaal 5 wedstrijden 
aangesteld zijn als scheidsrechter bij 
divisiewedstrijden (geregeld door de bond 
en door heel Nederland) en op peil houden 
van de theoriekennis door middel van een 
jaarlijkse kennistoets

recreantencommissie (steef, Koen)
Verantwoordelijk voor alles wat met het 
speelgenot van de senioren recreanten te 
maken heeft. Behalve het nadrinken 
1. Organisatie dinsdag- en 
donderdagavonden (incl. toezicht inhangen)
2. Organisatie open dagen (samen met 
jeugd)
3. Organisatie OTK (Nacompetitie)
4. Organisatie speciale evenementen, 
zoals borrelton, tosstoernooien en/of culinaire 
avonden. (samen met barcommissie voor de 
barzaken)
5. Organiseren van 26 uurs toernooi
6. Organiseren van KTC samen met de TC

Barcommissie (ed, Fons, Peter, Yme)
Individuele Bartaken: Janny, Siu, 
Tineke,Tiny.
Alles wat met het hapje en het drankje te 
maken heeft.
1. Bijhouden van de voorraad
2. Verantwoordelijk voor open- en 
sluitrooster
3. Verantwoordelijk voor bardienstrooster
4. Uitvoering boeteregeling bardienst
5. Verantwoordelijk voor uitvoering beleid 
van ARBO, hygiëne en Bedrijfs-Hulp-Verlening
6. Verzorgen van de vergunningen

Jeugdcommissie (irene)
Individuele Jeugdtaken: HR, Suzanne
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle 
jeugdzaken, inclusief competitie.
1. Organisatie jeugd (alle facetten)
2. Organisatie jeugdtoernooien
3. Organisatie open dagen (samen met 
recreantencommissie)

redactiecommissie (arjan, roel , lianne)
Individuele redactie taken: Henk van Wiggen
Ons communicatieteam.
1. Maken van de clubbladen
2. Bijhouden van de website
3. Communicatie binnen de vereniging 
dmv aanplakbiljetten
4. Verstrekken van het clubblad aan 
het secretariaat voor het versturen naar 
openbare gelegenheden en ereleden
5. Onderhouden contacten met de 
kranten
6. Promoten van onze vereniging door 
zo vaak we kunnen een stukje in de krant 
te plaatsen. (Liefst minimaal 1x per week). 
Het liefst plaatsen we stukjes in de volgende 
kranten: Nieuwsblad van Huizen en de Huizer 
Courant.
7. Sturen van de clubbladen aan de 
adverteerders 
8. Sturen van de clubbladen aan de 
sponsors
9. Onderhouden contacten met 
adverteerders
10. Houden van enquêtes binnen de 
vereniging
11. Mailen van het eerste clubblad
12. Zoeken nieuwe adverteerders
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Datum Dag Aktie Begintijd Eindtijd
8-Jul-14 Di Start Zomerbadminton 20:00 22:00
14-Jul-14 Ma Deadline Clubblad 1
12-Aug-14 Di Einde Zomer badminton 20:00 22:00
19-Aug-14 Di Zaal open Jeugd 18:00 20:00
19-Aug-14 Di Zaal open Senioren 20:00 22:30
19-Aug-14 Di Eerste Training 20:00 22:00
2-Sep-14 Di Competitiespelers bijeenkomst 19:30 20:00
7-Sep-14 Zo competitie Reserve 10:00 18:00
11-Sep-14 Do Toss toernooi 20:00 22:00
14-Sep-14 Zo competitie Reserve 10:00 18:00
21-Sep-14 Zo competitie week 01
23-Sep-14 Di open dag jeugd & sen. 18:00 21:30
25-Sep-14 Do open dag jeugd & sen. 18:00 21:30
26-Sep-14 Vr Inning eerste termijn
28-Sep-14 Zo competitie week 02 - Thuis 11:00 14:00
5-Okt-14 Zo competitie week 03
7-Okt-14 Di Toss toernooi 20:00 22:00
12-Okt-14 Zo 1e jeugdtoernooi 10:00 16:00
19-Okt-14 Zo competitie Reserve 10:00 18:00
23-Okt-14 Do Toss toernooi 20:00 22:00
26-Okt-14 Zo competitie week 04
2-Nov-14 Zo competitie week 05 - Thuis 14:00 18:00
4-Nov-14 Di Toss toernooi 20:00 22:00
9-Nov-14 Zo competitie week 06 - Thuis 11:00 15:00
10-Nov-14 Ma Deadline Clubblad 2
20-Nov-14 Do Toss toernooi 20:00 22:00
23-Nov-14 Zo competitie week 07
30-Nov-14 Zo competitie week 08 - Thuis 11:00 15:00
2-Dec-14 Di Sinterklaas 18:00 20:00
2-Dec-14 Di Toss toernooi 20:00 22:00
7-Dec-14 Zo competitie week 09
14-Dec-14 Zo competitie week 10 - Thuis 11:00 15:00
16-Dec-14 Di KerstKoppeltoernooi jeugd 18:00 20:00
18-Dec-14 Do Toss toernooi 20:00 22:00
21-Dec-14 Zo competitie week 11 - Thuis 11:00 15:00
28-Dec-14 Zo competitie Reserve 10:00 18:00

actiViteiteN KaleNder
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Datum Dag Aktie Begintijd Eindtijd
30-Dec-14 Di Oliebollentoernooi 18:00 22:00
6-Jan-15 Di Toss toernooi 20:00 22:00
11-Jan-15 Zo competitie week 12
18-Jan-15 Zo competitie week 13 - Thuis 11:00 15:00
20-Jan-15 Di open dag jeugd & sen. 18:00 21:30
22-Jan-15 Do open dag jeugd & sen. 18:00 21:30
25-Jan-15 Zo competitie week 14
26-Jan-15 Ma Inning tweede termijn
1-Feb-15 Zo 2e Jeugdtoernooi 10:00 16:00
7-Feb-15 Za Kampioenschapwedstrijd 

Almere (Senioren)
8-Feb-15 Zo Kampioenschapwedstrijd 

Almere (Junioren)
15-Feb-15 Zo clubkampioenschappen 09:00 21:00
16-Feb-15 Ma Deadline Clubblad 3
19-Feb-15 Do Toss toernooi 20:00 22:00
1-Mar-15 Zo Start KTC 20:00 22:00
3-Mar-15 Di Toss toernooi 20:00 22:00
8-Mar-15 Zo competitie Reserve 10:00 18:00
29-Mar-15 Zo 3e jeugdtoernooi 10:00 16:00
Apr-15 Di Clubkampioenschappen jeugd 18:00 20:00
Apr-15 Do Clubkampioenschappen jeugd 18:00 20:00
11-Apr-15 Za 26 uurs toernooi 14:00 00:00
12-Apr-15 Zo 26 uurs toernooi 00:00 16:00
14-Apr-15 Di Deadline Clubblad 4
21-Apr-15 Di Clubkampioenschappen jeugd 

incl oud leden
18:00 20:00

23-Apr-15 Do Clubkampioenschappen jeugd 
incl oud leden

18:00 20:00

26-May-15 Di ALV 20:30
30-Jun-15 Di Koppeltoernooi jeugd 18:00 20:00
7-Jul-15 Di Start Zomerbadminton 20:00 22:00
11-Aug-15 Di Einde Zomerbadminton 20:00 22:00
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VriJWilligers geZOcht

Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Daarom zijn wij steeds op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Om dit moment zijn we nog op zoek naar mensen die

1. in bezit zijn van het Verklaring Sociale Hygiëne. Voor onze bar hebben 
we een vergunning, en deze vergunning eist dat er altijd iemand met VSH 
aanwezig is tijdens de speelavonden. Als wij 3 a 4 mensen hebben, is er 
altijd wel iemand aanwezig, en hoeven we geen special roosters etc. te 
maken. Daarom zoeken wij nog 2 mensen met een VSH die wij mogen 
noemen op de vergunning.

2. scheidrechters bij de Bond willen worden. De bond heeft een poosje 
geleden verplicht gesteld dat een vereniging met een team in de landelijke 
competitie een bondsscheidsrechter moet leveren. Al een paar jaar vult Erna 
deze verplichtingen voor ons in. Maar om continuïteit te waarborgen zou 
het mooi zijn als nog iemand opgeleid zou willen worden tot scheidsrechter. 
De club zal de kosten vergoeden. De inspanning en het plezier is voor eigen 
rekening 

3. activiteiten willen organiseren naast het badminton, zoals WK voetbal 
kijken, darten etc.

4. mee willen helpen bij de organisatie en uitvoering van het 26 uurs-
toernooi.

Naast de bovenstaande vrijwilligers zijn we op zoek naar een aantal mensen die 
willen helpen bij 2 speciale evenementen waar we dit jaar aan mee willen doen.

de sportstraat op de huizerdag.
De Huizerdag valt samen met open monumentendag en dat is de tweede 
zaterdag in september, 13 september 2014 en begint om 11:00 uur en duurt tot 
17:00 uur. Wij willen badminton promoten met een stand in de sportstraat. Wij 
zoeken mensen die op deze dag een tijdje op de stand willen staan.

de botterdagen / haven Festival huizen
De Huizerdag is op 20 september 2014 en begint om 10:00 uur en duurt 
tot 17:00 uur. Wij willen badminton promoten met een stand en zoeken ook 
hiervoor  mensen die op deze dag een tijdje op de stand willen staan.
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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: 
- Beau Geste (www.beaugeste.nl) 
- Van Joolen, te Bussum (www.
vanjoolenbv.nl) 
- De 5 Sterren (www.devijfsterren.nl) 
- Janus (www.lekker-slapen.nl) 
- Bunschoten herenmode (www.
bunschoten-herenmode.nl) 
- Groenewoud Bed en Badmode (www.
bedenbadmode.nl) 
- Lentink (www.lentink.org) 
– Bollee Bags & Shoes (www.bollee-bags.
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.
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de PUNteNtelliNg
Hieronder de belangrijkste badmintonspelregels, in zeer beknopte vorm.
Wie de volledige (Nederlandstalige) tekst wil hebben, kan terecht bij de site 
van de Nederlandse Badminton Bond.

Het badmintonspel werd heel vroeger al gespeeld in India onder de naam 
Poona, maar het moderne badminton is ontstaan in 1873 toen Engelse 
officieren het spel vanuit India in Engeland gingen spelen. In 1992 stond 
badminton voor het eerst officieel op het programma van de Olympische 
Spelen. 

de spelsoorten
Het badmintonspel kent 5 onderdelen: 
- Herenenkel 
- Damesenkel 
- Herendubbel 
- Damesdubbel 
- Gemengd dubbel (mixed)  

Begin van de wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. 
De winnaar van de loting heeft het recht: 
• de eerste service te doen;
• de speelhelft te kiezen;
• de eerste service niet te doen. 
De verliezer van de loting krijgt daarmee de keus tussen elke overgebleven 
mogelijkheid. In de tweede en derde game van een wedstrijd mag die partij 
het eerst serveren die de voorgaande game heeft gewonnen
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Puntentelling
• een partij wordt gespeeld om 2 gewonnen games 
• de partij die het eerst 21 punten scoort wint de game 
• de game is gewonnen als er 2 punten verschil is en een van de partijen 21 
punten heeft 
• de game is gewonnen door de partij die het eerst 2 punten verschil heeft of 
het 30ste punt scoort na een verlenging 
• de partij die een game wint begint met serveren in de volgende game.

het enkelspel
De service wordt overeenkomstig het eigen aantal punten bij een stand van 0, 
2, 4, 6... vanuit het rechterserveervak geslagen, bij een oneven stand vanuit 
het linkerserveervak. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende 
serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan.
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het dubbelspel
Voor de aanvang van de game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren 
c.q. ontvangen. De service wordt altijd in het diagonaal tegenoverliggende 
serveervak geslagen. De speler van een partij blijft net zo lang serveren 
totdat zijn partij een fout maakt. Na elk punt wisselt de serveerder van 
serveervak. De ontvangende spelers behouden het voor hun puntenachterstand 
overeenkomstige serveervak. 

Let op: bij service over de stand van de eigen score is bepalend voor de 
die serveert. Is de score even, dan serveert rechts, is de score oneven, dan 
serveert links.
• De service moet vanuit het rechter serveervak worden geslagen, als de 
serveerder geen of een even aantal punten heeft gescoord in de game.
• De service moet vanuit het linker serveervak worden geslagen, als de 
serveerder een oneven aantal punten heeft gescoord in de game.
• Als de ontvanger een fout maakt, scoort de serveerder een punt. De 
serveerder serveert dan opnieuw, echter vanuit het andere serveervak 
• Als de serveerder een fout maakt, scoort de ontvanger een punt. De 
serveerder verliest het recht van serveren en de ontvanger wordt dan de 
nieuwe serveerder 
• Tijdens de dubbel en de mix is er maar één servicebeurt ( een servicebeurt 
duurt net zo lang totdat er gescoord wordt door de andere partij, dan gaat de 
servicebeurt over)
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service

 Forhand service     Backhand service

             

• De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar staat. Gebeurt 
dit wel en de ontvanger geeft aan nog niet klaar te staan en doet ook geen 
poging de shuttle terug te slaan dan moet er opnieuw geserveerd worden ofwel 
dit noemen we: Let.
• Mag geen der partijen het slaan van de service onnodig vertragen.
• Moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken, waarbij 
de shuttle zich geheel onder het middel van de serveerder moet bevinden.
• Op het moment dat de shuttle wordt geraakt moet het racket van de 
serveerder zodanig naar beneden wijzen dat het gehele blad van het racket 
zich waarneembaar onder de hand bevindt waarmee de serveerder het racket 
vasthoudt,.
• De beweging van het racket van de serveerder moet ononderbroken 
voorwaarts gericht zijn totdat de service is geslagen.
• Moeten de serveerder en de ontvanger binnen de lijnen schuin tegenover 
elkaar liggende serveervlakken staan, zonder de grenslijnen van de vlakken 
te raken en moeten beide voeten van de serveerder en ontvanger in contact 
blijven met de vloer totdat de service is geslagen.
• Bij het dubbelspel mogen de partners gaan staan waar zij willen zolang zij de 
serveerder en ontvanger het uitzicht niet belemmeren.
• Alleen de ontvanger mag de service terugslaan. Mocht de shuttle worden 
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geraakt of geslagen door diens partner, dan scoort de serverende partij een 
punt.

Service fouten
• Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de 
serveerder.
• Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het 
serveervak.
• Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de 
serveerder:

  
• De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft 
aangeraakt buiten het serveervak op de grond.
• De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door 
geslagen.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net 
aan.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan.
• De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 m; 
anders opnieuw serveren).
• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander 
voorwerp buiten het speelveld geslagen.
• Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen.
• Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de wedstrijd. 

Er mag opnieuw geserveerd worden waneer:
• de ontvangende partij nog niet klaarstond;
• niet duidelijk is of de shuttle in of uit was;
• er van buitenaf wordt gehinderd. 

Algemeen
• Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een 
service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. 
• Grenslijnen horen altijd bij het desbetreffende speelveld. 
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ZOmerKrieBels
Eindelijk. Zomer in Nederland. Maar ach, wat zit ik te zuchten, het voorjaar was eigenlijk 
helemaal niet slecht. Ik zit met klotsende oksels achter mijn computertje dit stukje te 
tikken. Het is zo’n 28 graden buiten en hier binnen iets koeler met zo’n 27 graden. Mijn 
katten (lees clubblad 1 van vorig seizoen) zijn beiden uitgeteld door de hitte. De één, 
Poesje, heeft een enorme vacht. Hij is half Main Coon, enigszins mislukt qua beharing. 
Daar waar een Main Coon een mooie lange kraag en een pluimstaart zou moeten hebben 
heeft hij het korte haar van zijn moeder. Op zijn buik vind je de lange beharing die dus 
op zijn staart zou moeten zitten. Het verhult ook een beetje dat Poesje met zijn 8 kilo 
eigenlijk een tikkie te dik is. Hij ligt weer op een onmogelijke plek: in de gootsteen. 
Weigert er ook uit te gaan, zelfs als je de kraan aan doet. De andere, Katje-Katje, ligt 
ergens op zolder en laat zich alleen zien voor een drankje en een hapje en een bezoekje 
aan de kattenbak. Katje is nog een beetje slank doordat ze dagelijks hiervoor moet 
traplopen. 

Mijn katten komen niet buiten. We hebben namelijk geen tuin. En het balkon staat pal in 
de zon, het is daar nu 40 graden. Doordat ze niet buiten komen, zijn mijn katten lui. Heel 
erg lui. Ze doen echt geen bal. En worden steeds luier. Hangen op de bank, of de tv nu 
wel of niet aan staat. Het is dat een kat geen mobieltje heeft, anders zouden mijn katten 
gelijk zijn aan de jeugd van tegenwoordig. Alleen maar prutsen met het mobieltje of voor 
de tv of achter de computer. Maar bewegen, méér dan het strikt noodzakelijke, dat zit er 
écht niet in. 

Datzelfde gedrag zie je ook veel bij de jeugd van tegenwoordig, wat zich vertaalt in het 
feit dat veel kinderen te zwaar zijn. Niet álle kinderen natuurlijk, maar wel veel. 

Zo neigt het ook bij ons. Sinds de mei-stop van de badmintonclub hebben mijn jongste 
dochter en ik eigenlijk niet zo bar veel actiefs gedaan. De oudste, zoals jullie wellicht 
weten, is als militair afgetraind, strak, sterk en gespierd. Maar ja, die doet dan ook elke 
dag veel. Heel veel. Zoals de Nijmeegse Vierdaagse. Ik noem maar wat. 

Wij – mijn jongste en ik - liepen slechts de Huizerse avondvierdaagse en deden een 
badmintontoernooitje hier en daar, maar dat was het eigenlijk wel. Wij kropen veelal bij 
de kat op de bank. Met de tv aan, dat dan weer wel. 

En toen kwam de zomervakantie met nog mooi weer ook. En daarmee de zomerkriebels. 
En werden de bikini’s uit de kast getrokken. En die trokken we dus ook aan. En ook 
héééél snel weer uit. Want… we neigden enige gelijkenis te gaan vertonen met onze kat. 
Ja, met Poesje dus, die dikke. Ai.

We kwamen tot de conclusie dat we te weinig bewogen en daarmee het slechte voorbeeld 
aan de kat gaven. Het is onze schuld dat hij zo dik is. Dus om de kat af te laten vallen en 
een beetje strak in zijn vel te krijgen, besloten we dat we moesten bewegen. Ergo. We 
zijn begonnen met lopen. Eerst wandelen en later korte stukjes joggen en we hopen aan 
het eind van de zomervakantie een stuk te kunnen rennen. Want weet je dat als je niks 
doet dat je conditie achteruit rent?

We zagen het al voor ons: straks, aan het begin van het badmintonseizoen staan we op 
de baan als 2 slome en uitgezakte, energieloze en conditiearme zoutzakjes. Zie je het 
ook voor je? Goed. Houd dat beeld vast. 
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Want als het aan ons ligt, zul je dat beeld niet gaan meemaken. En zijn wij aan de start 
van het badmintonseizoen al bijna op volle sterkte. Nog even de slagen oppakken en 
KABAM! dan zijn we er klaar voor. Kom maar op.

Ook niet onbelangrijk: we hopen dat we met een week of 2 ook weer normaal in onze 
bikini’s passen. Want we zullen dan wel niet als zoutzakjes op de baan staan, van die 
melkflesjes is ook niet alles.

Terwijl ik dit tik, gutst het zweet langs mijn rug naar beneden. Héél even flitst een excuus 
in de trend van ‘als ik tik beweeg ik ook, kijk maar eens hoe ik zweet’ door mijn hoofd. 
Lafaard die ik ben. Inmiddels is mijn ene kat van zolder gekomen en staat luidkeels bij 
haar bak te gillen om brokjes. Dat dwingt mij tot bewegen, want dat staat allemaal in 
de keuken. Terwijl ik de bakjes van beide katten vul, rekt Poesje zich lui uit, jawel in de 
gootsteen, en kijkt me met een half oog aan alsof hij zegt: ‘Mik die brokjes maar gewoon 
hierheen, dan eet ik ze hier wel op’. Ja dààg. Aan m’n hoela. Als hij iets wil, dan komt ie 
het maar halen.

En zo is het maar net. Fitter en slanker zijn en energie krijg je niet vanzelf. Daar moet je 
wel wat voor doen. Dus kat: kom uit die gootsteen en ga wat doen. 

Lees: Gooi de TV en de computer uit, pak je sportschoenen en bewéég! En dat mobieltje 
heet niet voor niets ‘MOBIELTJE’. Het is MOBIEL. Je kunt het dus meenemen.

HR
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Ktc met Vlag eN WimPel dOOr de test
In de laatste weken van vorig seizoen hebben we een test gedaan met een 
competitie bestaande uit kleine teams. Er waren twee competities een mix- en 
een heren competitie. Een wedstrijd bestond uit drie dubbel partijen. Bij de mix 
competitie, één heren dubbel en twee mix dubbels en bij de heren competitie 
drie herendubbels. Voor iedere gewonnen game kreeg men een punt en het 
team dat de meeste partijen op zijn naam schreef kreeg een bonuspunt. Nadat 
een halve competitie gespeeld was werden alle punten bij elkaar opgeteld en 
werd bepaald wie 1, 2, 3 en 4 was geworden. Vervolgens speelde ieder team 
daarna een kruiswedstrijd tegen het gelijk geëindigde team uit de andere 
poule. Het was een test en daardoor was het vrij vrijblijvend en werd er niet 
moeilijk gedaan als een team een keer niet kon spelen op de vastgestelde 
avond, dan werd er gekeken wanneer er dan wel gespeeld kon worden. Ook 
werd er gebruik gemaakt van een invaller en invalster, dit om toch op tijd alle 
wedstrijden gespeeld te krijgen. Uiteindelijk hebben we onderstaande uitslag 
gekregen. 

Mix Team-competitie     
1. H. Rieken / Karin van Oort, Michael Blaas, Christoph de Greeve           
2. Tineke Rovers, Yme Dikkerboom, Peter Bes / Marco Krijgsman 
3. Carolien Rebel, Melvin Trost, Koen Muilwijk                      
4. Moniek en Suzanne van Loenen, Roel de Heij, Steef Vredeveld        
5. Magret Muller, Edward Zwaan, Peter Muller                       
6. Hellen Rietveld, Theo Henricks, Jan-Cees Venema

Heren Team-Competitie
1. Aad Noman, Johan Snel, Casper Bots
2. Henk van Wiggen, Theo Fokker, Jan Lovink
3. Michael Blaas, Christoph de Greeve, Jop Wingelaar / Marco Krijgsman
4. Lucas Heije, Steef Vredeveld, Roel de Heij / Marco Krijgsman
5. Franz Maphar, Hans Naus, Fred Wuck
6. Yme Dikkerboom, Wim van Slooten, Peter Bes / Johan Terlien
7. Bas Leunis, Melvin Trost, Andries Veenema

Bij terugkoppeling naar de deelnemers, bleek dat men vrij enthousiast was 
en dat als er het komende seizoen weer een KTC gehouden wordt men zeker 
deelneemt. Nou, dat kan ik al vast verklappen, er komt een nieuwe KTC. Iets 
minder vrijblijvend en met een kleine aanpassing in de regels. Hij zal eerder 
in het seizoen gehouden worden, zodat hij begin mei afgelopen is. Ik hoop dat 
er dan meer teams zullen inschrijven, zodat we in meerdere klassen kunnen 
spelen. 

Steef Vredeveld
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Datum Jeugd Jeugd Senior Donderdag Jeugd Jeugd Senior

19-Aug-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 21-Aug-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

26-Aug-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 28-Aug-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

02-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 04-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

09-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 11-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

16-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 18-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

23-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 25-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

30-Sep-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 02-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

07-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 09-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

14-Oct-14 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30 16-Oct-14 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30

21-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 23-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

28-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 30-Oct-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

04-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 06-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

11-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 13-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

18-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 20-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

25-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 27-Nov-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

02-Dec-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 04-Dec-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

09-Dec-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 11-Dec-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

16-Dec-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 18-Dec-14 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

23-Dec-14 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30 25-Dec-14 geen jeugd geen jeugd geen volw

30-Dec-14 geen jeugd geen jeugd 17:00-22:30 01-Jan-15 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30

06-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 08-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

13-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 15-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

20-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 22-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

27-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 29-Jan-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

03-Feb-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 05-Feb-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

10-Feb-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 12-Feb-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

17-Feb-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 19-Feb-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

24-Feb-15 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30 26-Feb-15 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30

03-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 05-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

10-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 12-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

17-Mar-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:30 19-Mar-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:30

24-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 26-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

31-Mar-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 02-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

07-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 09-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

14-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 16-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

21-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30 23-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:30

28-Apr-15 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30 30-Apr-15 geen jeugd geen jeugd 20:00-22:30

05-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 07-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

12-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 14-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

19-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 21-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

26-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 28-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

02-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:00 04-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

09-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:00 11-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

16-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:00 18-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

23-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:00 25-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

30-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-22:00 02-Jul-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

JaarPlaNNiNg de meeNt




