
inside
out

www.bvhuizen96.nl | info@bvhuizen96.nl

Nr. 2
2014/2015





3 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

De kerstperiode komt 
er weer aan, maar het 
echte wintergevoel 
hebben we buiten nog 
niet gehad. 

Gelukkig hebben 
we weer tal van 
activiteiten gepland 
staan in december en 
januari op de club... Je hoeft je dus echt geen zorgen 
te maken dat je thuis op de bank moet zitten de 
komende maanden. 

Door de vele activiteiten hebben we ook weer een 
goed gevuld boekje. Bijna ouderwets dik, met 35 
pagina’s badmintonnieuws!

Dit zal de eerste editie van de Inside Out worden 
die uitsluitend digitaal verspreid wordt en dus niet 
meer gedrukt zal worden. Maar gelukkig heeft bijna 
iedereen tegenwoordig wel een laptop, tablet of 
mobiele telefoon waarop ze dit clubblad kunnen lezen.

In dit boekje weer vele nieuwtjes en aankondigingen 
voor aankomende activiteiten. Ook worden in dit 
boekje onze nieuwe trainers aan je voorgesteld. 
Voor de mensen die nog op zoek zijn naar een lekker 
recept voor een echte wintermaaltijd... Els heeft haar 
‘geheime’ recept van haar zuurkool schotel gedeeld!

Voor nu veel leesplezier!!!

Arjan

NameNs de redactie C o l o f o n
BV Huizen ‘96
Sportcentrum de Meent
Graaf Wichman 177, Huizen
www.bvhuizen96.nl

Dinsdag en donderdag:
Jeugd 18:00 - 20:00
Senioren 20:00 - 22:30

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

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

Penningmeester
Michael Blaas
penningmeester@bvhuizen96.nl

Jeugdcommissie
Irene van der Veer (vz)
Jeugdafdeling: 
06 - 43931180
jeugd@bvhuizem96.nl

Barcommissie
Ed de Bruin , Fons Krijnen, 
Peter Bes en Yme Dikkerboom

Technische Commissie
Johan Snel( vz)
Aad Noman, Erik Post,
Eveline Wuck, en Marco Krijgsman
tc@bvhuizen96.nl

Recreantencommissie
Steef Vredeveld (vz)
Koen Muilwijk
035 - 5230170
steef.vredeveld@bvhuizen96.nl

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

Sponsoring/Advertenties
VacatureHeb jij nog nieuws voor het clubblad? 

stuur deze dan naar redactie@bvhuizen96.nl



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 4

Namens de redactie 3

Van de voorzitter 5

Van de technische commissie 6

Oktober Toss 9

Interview 10

Puzzel voor de jeugd 13

Spelen zonder lidmaatschap 14

Van de jeugd commissie 15

Kennismaken met Mike van Daal 17

Tussenstand competitie 19

Kennismaken met Bert Wouda 20

Zuurkoolschotel van Els 22

Verjaardagen 23

Actualiteitenkalender 24
Jaarplanning 25

Vrijwilligers gezocht 27

Van het secretariaat 28

Sponsoring 34

inhoudsopgave

Een sportief aanbod van Bollée:
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VaN de VOOrZitter
In de afgelopen ALV hebben we besloten alleen 
clubblad 1 maar op papier af te drukken en de 
volgende clubbladen als PDF naar alle leden te sturen. 
Deze mailing is daar nu het resultaat van.
Aan het einde van het seizoen zullen we moeten 
evalueren of dit een goed besluit was.

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd.
De competitie is natuurlijk al weer in volle gang. 
Veel teams staan er goed voor, maar helaas zijn 
er ook een paar teams die best wat aanmoediging 
kunnen gebruiken. Dus kom gerust bij de volgende 
thuiswedstrijden kijken hoe onze teams strijden om de 
punten. We spelen nu als een grote groep om 11.00 
uur. Druk, maar ook erg gezellig. Ook aan het eind van de wedstrijden is de kantine 
lekker vol.

We hebben in ons contributie systeem ook een paar veranderingen doorgevoerd. 
We hebben de strippenkaart afgeschaft. Daartegenover hebben we de mogelijkheid 
gemaakt om gewoon voor 5 euro een avond te komen spelen. Dit is voor iedereen 
toegankelijk. Dus neem je vrienden, vriendinnen, kennissen of oud leden gerust een 
avondje mee!!

Ook is er in het bestuur veel gesproken over de uitvoering van de contributie 
inning in geval van ziekte en blessures. We proberen hier een rechtvaardig beleid 
te voeren, maar dit is soms erg moeilijk. We vinden dat als iemand langdurig 
ziek of geblesseerd is (meerdere maanden), we op verzoek van deze persoon een 
opschorting van contributiebetaling moeten afspreken. Ziek of geblesseerd zijn in 
onze ogen die gevallen waar een arts een verklaring zou afgeven dat niet gesport zou 
kunnen worden. We hebben in afgelopen periode op deze manier een aantal mensen 
beoordeeld en daarmee afspraken gemaakt. Mochten mensen hierover wel of niet 
tevreden zijn, of denken dat we het verkeerd beoordeeld hebben, laat het ons weten. 
Alleen dan kunnen we er iets aan doen.

In het bestuur hebben we noodgedwongen een paar veranderingen moeten 
doorvoeren.
Onze penningmeester Michael is naast zijn werk een studie gaan volgen. Hierdoor 
kon hij zijn functie als penningmeester niet meer goed uitvoeren. Steef heeft 
zich opgeworpen om voor de rest van het jaar de werkzaamheden van het 
penningmeesterschap op zich te nemen. Tevens gaat hij daarbij onze administratie 
automatiseren. Koen Muilwijk neemt de plaats in van Steef als voorzitter van de 
Recreantencommissie. Koen kan best wat hulp gebruiken. Dus als je zin en tijd hebt 
om te helpen meld je dan bij Koen.

We lopen weer tegen het eind van het jaar. Daar staat ook ons oliebollentoernooi 
weer op het programma. Dus noteer allen 30 december in jullie agenda.

Roel de Heij
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VaN de tc
Tijdens het schrijven van dit stukje zijn er zes (of vijf of vier) wedstrijden 
gespeeld.
Een korte samenvatting hoe het de teams vergaat.

Team 1:
Het enige team wat nog ongeslagen is en dus fier bovenaan staat in afdeling 
6 van de vierde divisie. Kansen op het eerste kampioenschap zijn sinds jaren 
weer aanwezig. Milo, Rianne en, nieuwkomer in dit team, Marije scoren 100% 
in hun single!
Keep up the good work!

Team 2:
Het tweede team speelt net als het eerste in de vierde divisie. Het lijkt erop dat 
zij het met de indeling een stuk minder hebben getroffen als het eerste. Op dit 
moment bezetten zij de 7e plaats. Kansen op behoud zijn nog zeker aanwezig. 
Met drie andere verenigingen zijn zij erg aan elkaar gewaagd. Punten pakken is 
het advies voor de laatste wedstrijden!

Team 3:
Team 3 draait lekker bovenin mee. Op dit moment bezetten zij de derde 
plaats. Het kampioenschap is waarschijnlijk iets te ver weg met een zeer sterk 
Martinus, maar de tweede plaats moet zeker haalbaar zijn. Een mooi resultaat 
met nieuwkomers Erik en Renske.

Team 4:
Getroffen door blessures van Eva en later ook Arjan, probeert team 4 een plek 
in de eerste klasse te behouden. Nieuwkomers Naomi en Casper staan hun 
‘mannetje’. Invallers Lianne, Irma en Astrid bedankt tot nu! 
Een mooie overwinning tijdens de laatste thuiswedstrijd op de Flinters moet de 
stijgende lijn ingezet hebben. Zet hem op team!

Team 5:
Met een tweede plaats doet team 5 nog volop mee om het kampioenschap 
in de tweede klasse. De laatste thuiswedstrijd tegen Martinus werd helaas 
nipt verloren. Dat betekende het eerste verlies voor team 5. Rieken weet  
100% van haar singles om te zetten in winst. Het team heeft Myrthe enige 
tijd moeten missen door een blessure. Gelukkig is ze weer op de baan te 
vinden! Scherpe focus tijdens de volgende wedstrijden moet de strijd om het 
kampioenschap erg spannend maken.
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Team 6:
Een jong team wat vecht voor hun plaats in de tweede klasse. Op dit moment 
staan ze zesde.
Pech achtervolgt dit team. Sommige wedstrijden worden in de derde game nipt 
verloren. 
De zware blessure die Judith heeft opgelopen, heeft ook zeker invloed op de te 
lage positie in de stand. Judith heel veel beterschap.
Positie vijf moet zeker haalbaar zijn. De shuttle zal de komende wedstrijden 
echt wel de goede kant op vallen!
 
Team 7:
De LOL-factor is hoog binnen het team. De één na laatste plaats in de stand 
maakt voor hun niet uit. Met een beetje mazzel moet een vijfde positie te 
realiseren zijn.
Nieuwkomer Suzanne heeft het ook naar haar zin. Helaas is Hans getroffen 
door een vervelende blessure. Beterschap Hans!

Herenteam:
De heren staan hun mannetje. Het valt helaas niet mee om een hoge positie te 
behalen.
De vele invallers hebben helaas ook niet geresulteerd in veel punten. In deze 
Mickey Mouse poule hebben ze pas 4 wedstrijden gespeeld. Als onze mannen 
weer fit en compleet zijn, zullen de nodige punten wel behaald worden. 

Clubkampioenschappen
Zondag 15 februari 2015 zullen de clubkampioenschappen plaatsvinden. De 
inschrijving is inmiddels geopend. Reserveer deze datum in je agenda en 
schrijf je snel in!
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de “OktOber tOss”
Donderdag 23 oktober was het dan zo ver. De eerste Toss van het seizoen 2014 
/ 2015. Het werd voornamelijk een recreanten toss, omdat er tegelijkertijd 
een training plaats vond van de competitiespelers. Evengoed konden we nog 7 
banen vullen met deelnemers. Recreanten van alle niveaus namen deel. 

Door de “geregelde toss” waarbij vooral gepoogd werd om op sterkte koppels 
te vormen konden we leuke partijtjes creëren. In totaal werden er 3 rondes 
van ieder 20 minuten afgewerkt. Er werd op een sportieve, maar toch af en toe 
ook wel fanatieke manier gespeeld om de punten. 

Bij één partij ging het er zo stevig aan toe, dat de heer samen met zijn 
medespeelster bloedend het strijdtoneel verliet en samen met haar naar de 
EHBO post van het Tergooi ziekenhuis is gereden. Aldaar werd zij gehecht aan 
haar hoofd, zodat de wond die zij had opgelopen weer dicht was. Wat was er 
namelijk gebeurd. Terwijl de heer uithaalde met zijn racket naar de shuttle, 
draaide de dame zich om en werd niet de shuttle weggeslagen, maar werd er 
een kopstoot uitgedeeld door de dame tegen het racket. Het racket is hierbij 
gesneuveld. 

Gelukkig was dit het enige incident tijdens de toss en verliepen de overige 
partijen in harmonie. 

Na het spelen kon een ieder die dat wilde terecht in de clubruimte om een 
(gratis) “5 Sterren”hapje te verorberen en daar een (betaald) drankje bij te 
nuttigen. Het was een gezellige boel en de laatsten gingen rond 24.00 uur 
huiswaarts. 

Terugkijkend op deze eerste toss, kan ik tevreden zijn. Een redelijk goede 
opkomst, goede partijen en een gezellige avond. De volgende toss is op 
dinsdag 4 november. Ik hoop dat er dan weer velen deel zullen nemen. 
Recreanten en competitiespelers.

Steef vredeveld



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 10

Uit het vorige INTERVIEW met John Sauerbier 
(clubblad 4, seizoen 2013-2014) blijkt dat John 
graag wil weten welke dame de meeste lentes 
telt. Oei, da’s natuurlijk altijd een teer puntje 
bij de dames. Aan de andere kant: als ik in de
zaal kijk, dan zou ik niet zo één-twee-drie 
kunnen zeggen wíe van de dames die eer te 
beurt valt. Daar moet ik toch écht even de 
ledenlijst bij pakken, want zo op het oog, 
zou ik het niet weten. Dat pleit dan weer voor 
de dames: we ogen allemaal lekker jong en 
energiek.Het administratieve bewijs moet 
uitsluitsel geven. 

met trots presenteer ik u: 
Tiny Parent. 73 lentes jong, met een uiterlijk om
jaloers op te zijn. Dat mag best even gezegd 
worden. In dit Interview hopen we (met name ík, aangezien de 50 rap nadert) 
achter haar jeugdige geheim te komen.

basiskennis 
Naam: Tiny van de Runstraat-Parent
Geboren: Oost-Souburg (Walcheren)
Woont in: Huizen
Gezin: man, twee kinderen, getrouwd, 4 kleinkinderen
Beroep: was onderwijzeres
Sport: badminton
Hobby’s: tuinieren, schilderen, handwerken, lezen
Vervoermiddel: zoveel mogelijk op de fiets, anders de auto
Lekkerste drankje en hapje: pasta, vele variaties en rode wijn
Lust absoluut geen: zou ik niet weten
Lievelingskleur: blauw
(Huis)dier: hadden een poes, nu niets meer.
Favoriete vakantiebestemming: Italie
Favoriete tv programma’s: crimi’s Engelse en op Duitse TV

iNterView: tiNy PareNt
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wat is je ‘badmintongeschiedenis’?
Wij hebben nog al gezworven. Mijn man en ik zijn begonnen in IJmuiden, 
vandaar naar Broek in Waterland, daarna naar Holten, dat was in 1977 en daar 
ben ik met badminton begonnen. Ik ben dus laat gestart. 
In Holten heb ik op laag niveau competitie gespeeld, vrouwen waren er altijd 
te kort.In 1989 zijn we naar München verhuisd, mijn man kreeg daar een baan 
aan de Europese school. Ook hier kon men nog dames in het team gebruiken 
en heb ik ook daar competitie gespeeld. Het voordeel voor mij was, dat men in 
een team speelt met 4 mannen en twee vrouwen. Dus als vrouw speel je enkel 
en dubbel of dubbel en mix, en dat kon ik nog bijbenen.
In 2001 zijn we op de fiets terug naar Nederland gekomen en hebben ons in 
Huizen gevestigd. Vlak daarna ben ik bij BV Huizen begonnen.
Als vrijwilligerstaak bij de club doe ik de was. (Fijn!)

ik vraag het gewoon recht op de man af: wat is het geheim om op je 
73’ste nog zo lekker te kunnen bewegen?
Dat ik nog zo fit ben is geluk hebben. Mijn man en ik doen vrijwilligerswerk, 
tuintjes bij mensen die dat niet meer allemaal zelf kunnen en dan beseffen we, 
dat we heel blij mogen zijn.

in deze moderne tijd: doe je wat met ‘social media’?
Met mijn familie zit ik op facebook en whatsappen we en skype natuurlijk.

wat vind je ten opzichte van ‘vroeger’ het meest veranderd?
Overal waar we hebben gewoond heb ik voor de klas gestaan. Meestal 
begonnen als invaller en dan later wat vaste uren. Ook op de Europese school. 
Ik heb het altijd leuk gevonden. Ik denk dat het nu moeilijker is.
Ik zie op oude schoolfoto’s dat ik een klas van 40 kinderen had. Dat wist ik 
niet meer. In München was ik klassenlerares van 14 kinderen (de Nederlandse 
afdeling had nog nooit zo’n grote klas gehad!). Ik gaf een paar uur per dag les, 
maar had een dagtaak aan alle zaken er omheen.

waar kan je intens van genieten?
Ik ben dol op de zee, niet om er op te varen, maar heerlijk aan het strand, 
wandelen, zitten.
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wat weten we verder niet van jou? 
1. Ik schilder, ook portretten, maar echt bijzonder is dat niet.
2. Mijn jongste kleinkinderen wilden een sprei op hun bed (ze vonden de sprei 
op ons bed zo mooi). Dus de een wilde een draak de ander een prinses, dat 
maak ik dan, met veel plezier, maar een talent?

de keuze: 
Zwarte Piet of Niet: De (wat tot een hetze is geworden) zwarte Piet. Ik vind 
het jammer dat ieder zo in de loopgraven is gegaan.Zelf heb ik het nooit als 
discriminatie gezien, maar als mensen dat wel zo ervaren, dan moet je daar 
over praten. Niet het feest voor de kinderen bederven, maar een compromis 
vinden.

Zomertijd of wintertijd: Ik ben nooit dol op de winter geweest, maar in 
München was de wintertijd erg lang, met veel sneeuw en het voelde niet zo 
koud aan. Toen heb ik er van genoten, langlaufen vooral. Het zomer seizoen 
was warm en vrij kort. Voor mij als tuinierster was dat dus minder gemakkelijk. 
Hier met de 4 seizoenen en de langzame veranderingen geniet ik meer. De 
sneeuw mis ik niet. 

wat is jouw levensmotto?
Een levensmotto heb ik niet. Ik zou alleen willen dat men wat verdraagzamer is 
en niet meteen zijn mening als de enig juiste ziet. Dat klinkt erg soft, maar ik 
heb gewoon een hekel aan ruzie in wat voor vorm ook.

Volgende keer in Interview: Jan Lovink. Ik heb hier in de nacompetitie met 
hem mix gespeeld.

HR
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december 2014

Even rekenen…

Vermenigvuldig de antwoorden met elkaar.

1. Tot hoeveel punten gaat een gewone set?
2. Hoe breed in centimeters is een badmintonbaan?
3. Wat is de leeftijd van de trainer van de senioren?
4. Tot hoeveel punten gaat de verlenging maximaal?
5. Hoeveel sets kun je spelen in 1 wedstrijd?
6. Hoeveel sets moet je winnen om een wedstrijd te winnen?
7. Onze club heet: BV Huizen ‘..
8. Hoeveel veren zitten er op een nylon shuttle

Schrijf de oplossing op het strookje.

Inleveren: uiterlijk tijdens het kersttoernooi voor de jeugd, dinsdag 13 januari 
2015.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Oplossing puzzel december 2014:

Uitkomst rekensom: 

Naam:  
Leeftijd:   

Inleveren uiterlijk dinsdag 16 december 2014 bij de jeugdbegeleiding

PrijsPuZZel VOOr de jeugd
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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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(eeN beetje) VaN de jeugdaFdeliNg
Zoooo. We zijn alweer een paar maandjes op weg. De drukke decembermaand 
staat voor de deur. Sinterklaas heb ik al een handje gegeven en de nodige 
pepernoot verschalkt. Eigenlijk kan ik die nu al niet meer zien. In september 
werden de eerste pepernoten al gesignaleerd. Maar dat vind ik toch écht een 
paar maandjes te vroeg. Net zo belachelijk als kerstartikelen in oktober. Of de 
paashaas in januari. Beeeelachelijk. Wat zullen ze denken in die winkels? Beter 
te vroeg dan te laat?

Wat heeft dit met badminton te maken. Gééééén idee. Maar ik had even geen 
inspiratie om mijn stuk te openen, dus typ ik wat in me opkomt. En dat zijn 
dus pepernoten. Heeft overigens niks te maken met de inmiddels halflege bak 
pepernoten die naast me staat (of is-ie nou halfvol?). Maar het geeft wel te 
denken. 

Halfvol of halfleeg. Da’s net zo vaag als ‘bijna in’ of ‘net uit’. Jaaaaa! Toch een 
link gelegd naar badminton. 

Goed. Het ‘bijna in’ verhaal. Of ‘net uit’ verhaal. ’t Is maar net hoe je het wil 
noemen. Zelf heb ik er een bloedhekel aan als mijn tegenstandster zegt: ‘Hij 
was bíjna ín’. Tja, daar hèb ik wat aan. Een shuttle is òf in, òf uit. Een beetje, 
dat is er niet met badminton. Hoezo een ‘beetje’. Krijg ik dan een halve punt of 
zo? Heb ik nou gewonnen met 21,5-17 of zo. Nee. Geen gel*l; het is in of uit. 
Meer smaken hebben we niet. 

Maar al te vaak gaat een discussie over of een shuttle nou in of uit is. Op de 
lijn is nog altijd ín. Ook al is-ie op het buitenste millimetertje van de lijn; dan 
nog is-ie in. Niet altijd leuk, maar wel zo eerlijk. 

Afgelopen weekend had ik het nog in mijn single. Uitwedstrijd, ergens 
in Amstelveen (ik noem geen namen van clubs…). Ongelofelijk. Of de 
scheidsrechter was z’n bril vergeten. Of mijn tegenstander vond dat de groene 
lijn ook meedeed. Zoiets. 

Ik sloeg een hoge service. Tegenstander laat ‘m lopen, want denkt: die is uit. 
Nou, ik zal je zeggen: shuttle valt echt precies, maar dan ook écht precies op 
de blauwe achterlijn. Applaus van de tribune, voor mijn militaire pricisie. Ik 
denk natuurlijk: ‘Tsjakka!’
Wat denk je wat? Geeft die scheids hem ‘uit’. Ja, aan-me-hoela, met je ‘uit’. 
Mijn tegenstandster, een allerschattigst jong meisje, kijkt bedenkelijk naar de 
shuttle. Ze stond er met haar neus bovenop toen de dop de lijn raakte, maar 
goed. En ik zie haar denken van: ‘Wat ga ik nu zeggen…’ Ze kijkt twijfelend 
naar de scheidsrechter. En die zegt: ‘Ja hij was bijna in, maar hij is uit’. Nou ja 
zeg. 
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Het meisje probeert nog wat, maar je ziet haar twijfelen ‘Ga ik eerlijk zeggen 
of pak ik een punt?’ Dus ik – ik had haar oma kunnen zijn – weiger de discussie 
aan te gaan en hou alleen maar mijn hand op, zo van: ‘Hier met die shuttle’. Ik 
denk dat ik zeker een halve minuut, zonder wat te zeggen, zo heb gestaan. En 
uiteindelijk kreeg ik de shuttle. En het punt. Dit hele ritueel herhaalt zich een 
keer of 4. Gelukkig was iemand zo slim om zich als lijnrechter op te werpen. 
Gek genoeg was er daarna geen ‘twijfelbal’ meer. En ik natuurlijk mazzel dat ik 
een paar keer precies op de lijn sloeg en die waren dan dus ook ‘in’. 

Toch jammer dat het vaak zo gaat. Moet je dan ten koste van iemand anders 
met enig vuil spel een puntje pikken? Het spelletje draait juist om lekker met je 
sport bezig zijn en daar hoort sportiviteit gewoon bij. Ook als staat het 29-29 
en gaat het om het beslissende punt: ‘in’ is ‘in’ en ‘uit’ is ‘uit’. Hoe balen ook. 
Tenzij je ‘m zelf in slaat natuurlijk. 

Goed. Heb ik een punt? Ja. En dan heb ik het even niet over een wedstrijdpunt. 
Het punt is dat er veel vals gespeeld wordt. Ik probeer dan ook onze jeugd er 
van te overtuigen dat je hoe dan ook altijd sportief en eerlijk moet blijven naar 
je tegenstander toe. 

Kijk. Ik weet ook wel dat ik zo hier en daar wel eens wat luidruchtig aanwezig 
ben tijdens een wedstrijd. Zeker als ik – ook al is het een millimeter- uit sla. 
Maar hoe erg ik daar dan ook van baal (met de nodige krachttermen), als-ie uit 
is, is-ie uit. Grommmm.

Overigens ben ik bezig om mezelf wat in te tomen. Want wat blijkt? Als ik 
gewoon m’n mond hou tijdens een wedstrijd, dan gaat het eigenlijk toch wel 
een tikkie beter. Laatst zei iemand in de hal nog tegen me, nadat ik net een 
spannende single (3 sets, slopend!) had gewonnen: ‘Hoef je niet te spelen?’ 
Dus ik zeg: ‘Nou, ik heb net mijn single gespeeld’. Krijg ik als antwoord: ‘Oh? 
Ik heb je helemaal niet gehoord…’

Dus dat zou ook een wijze les kunnen zijn. Kop houwen en spelen. Anders heb 
je een tegenstander extra, want je werkt jezelf dan ietsiepietsie tegen. 

Gaat dit verhaal uiteindelijk toch nog ergens over. De pepernotenbak is 
inmiddels leeg. Niet een beetje leeg, maar gewoon helemaal leeg. 

Fijne feestdagen. Niet een beetje, maar gewoon fijn. Een beetje fijn bestaat 
namelijk niet. 

HR
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keNNismakeN met traiNer mike VaN daal
De training voor de secompetitiespelers van BV Huizen ’96 wordt sinds dit 
seizoen 2014-2015 verzorgd door Mike van Daal. 

Mike is geboren op 3 april 1963 in Suriname. Sinds 1993 woont Mike in 
Nederland en woont momenteel in Almere. Hij is gelukkig getrouwd en heeft 
2 kinderen. In het dagelijks leven is Mike docent natuur- en wiskunde op een 
middelbare school. Hij is gek op lekker eten, met name het typisch Surinaamse 
BB met R ‘bruine bonen met rijst’, en lust absoluut geen pasta. Mike’s hobby’s 
zijn dammen, schaken, film kijken én slapen. Ook mag hij graag dansen. Op 
tv kijkt hij het liefst een goede comedy. Hij heeft een hekel aan ruzie. Zijn 
favoriete vakantieland is – hoe kan het ook anders - Suriname, en dan niet 
alleen omdat zijn familie daar woont.

Mike speelde in 1976 voor het eerst badminton. Als 16-jarige behaalde hij in 
1979 als jongste speler ooit de nationale titel in Suriname in het enkelspel en 
wist de titel daarna nog 6 keer achtereenvolgens te behouden, totdat hij stopte 
met spelen op zeer jonge leeftijd van 23 jaar. Op dat moment (1985) was hij 
de huidige drievoudige kampioen van Suriname (hij trainde in die periode 6 
uren per dag en 7 dagen in de week en dat alles naast zijn studie). Hij werd 
vaak benoemd tot badmintonspeler van het jaar en in 1983 kreeg hij ook de 
titel als Sportman van het jaar. Hij werd in 1984 en 1985 Caraibisch kampioen 
in het enkelspel, herendubbel en gemengdubbel. 

Na zijn actieve periode als speler werd hij voorzitter van de Surinaamse 
Badminton Bond en zat hij ook in het bestuur van de Pan Amerikaanse en 
Caraibisch gebied.
Op zijn 30ste vertrok hij naar Nederland om een vervolg te geven aan zijn 
badmintoncarrière. Pas op zijn 35ste pakte hij het wedstrijdbadminton als 
speler serieus weer op en hij deed het niet onverdienstelijk op landelijk niveau 
in de Nederlandse competitie. Met verschillende teams behaalde hij meerdere 
keren het kampioensschap.Ook werd hij o.a. drie keer nationaal kampioen bij 
de veteranen in het dubbelspel.

Mike herinnert zich de gezonde stress en spanning ‘kriebel in je onderbuik’ 
wanneer zijn naam omgeroepen werd voor een wedstrijd. Vergelijk het met een 
boxer die de ring in gaat. Tijdens een wedstrijd klinkt het lawaai en getoeter 
op de tribune hem als muziek in de oren. Ook op tv kan hij intens genieten van 
een mooie pot badminton. Daar mag je ‘m zelfs ’s nachts voor wakker maken. 

Je zult Mike nooit horen schelden tegen een tegenstander, ook al kan hij er niet 
tegen als zijn tegenstander zijn zelfbeheersing verliest of oneerlijk is. Hij ziet 
het zo: je moet genieten van je sport en daar hoort schelden niet bij. 
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Inmiddels heeft hij al 6 jaren zijn eigen badmintoncarrière op een zijspoor 
gezet. Hij ziet zichzelf als ‘veteraan’ (met een paar kilootjes teveel…), maar hij 
geeft graag zijn ervaring door aan anderen. Hij vindt dan ook dat als je hard 
werkt, ook al ben je niet zo getalenteerd, dat je dan heel ver kunt komen. 

Volgens Mike herken je een talent aan o.a. goede coördinatie, de wil om 
vooruit te komen en mentale weerbaarheid. Om het beste uit een speler naar 
boven te halen, moet je samen naar een oplossing kijken en vooral het plezier 
in het spel behouden.
Hij vindt het fijn als een speler bereid is om te leren en open staat voor 
verandering.

Voor ons heeft hij zich ten doel gesteld om het plezier terug te vinden in het 
spelletje, zonder af te dwalen van het hoofddoel, nl. beter worden in badminton 
spelen. Badminton is niet alleen voor talenten maar voor een ieder die bereid is 
om hard te werken om vooruit te komen.

Hij gaf o.a. training bij Velo, Dropshot, Conquesto, Gaasperdam, Quintsheul, 
Almere, US, Flevoland, Nationale selectie in Utrecht U15 en U17, Topsport 
steunpunt in Sporthallen Zuid, Districtstraining in Alpen aan de Rijn, Nationale 
jeugdselectie van België. Privé training verzorgde hij voor bekende spelers 
zoals Dicky Palyama en Virgil Soeroredjo.

Als trainer/coach is hij als een vis in het water. Zijn dochter Mireille (bijna 22) 
en andere spelers op nationaal en internationaal niveau trainen/coachen is zijn 
ding. Mireille speelt in het eerste team van Van Zijderveld (eredivisie). 

Maar voorlopig traint hij óns! We hebben dus niet de-eerste-de-beste in huis 
gehaald. En nu maar hopen dat Mike het beste uit ons kan halen. 

HR
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Rianne van der Kuijl (25/27)
Enkelspel Dubbel Gemengd Overall

1 Pascalle Schram (9/9) Rianne van der Kuijl (8/9) Pascalle Schram (8/9) Rianne van der Kuijl (25/27)

2 Rianne van der Kuijl (9/9) Marije Gemmink (8/9) Rianne van der Kuijl (8/9) Pascalle Schram (24/27)

3 Rieken (7/7) Jop Wingelaar (5/6) Albert van Eijden (8/9) Naomi Hassani (17/21)

4 Marije Gemmink (8/9) Naomi Hassani (11/14) Remi Hoencamp (6/8) Rieken (16/20)

5 Remi Hoencamp (7/8) Pascalle Schram (7/9) Aad Noman (5/7) Aad Noman (12/15)

6 Karen van Oort (7/8) Belle Muilwijk (6/8) Rieken (5/7) Marije Gemmink (20/27)

7 Naomi Hassani (6/7) Michael Blaas (5/7) Reinout Vlaanderen (5/9) Albert van Eijden (14/19)

8 Aad Noman (6/7) Irma van der Kuijl (5/7) Renske van der Swaan (4/8) Remi Hoencamp (16/24)

9 Milo Postma (7/9) Rieken (4/6) Derbert van Heerde (4/8) Irma van der Kuijl (12/19)

10 Erik Post (7/9) Amber Potman (9/14) Belle Muilwijk (4/8) Belle Muilwijk (15/24)

11 Siu-Ching Man (6/8) Siu-Ching Man (5/8) Marije Gemmink (4/9) Milo Postma (11/19)

12 Stefan Postma (5/7) Niels Jongerden (5/9) Nicky Muller (3/7) Stefan Postma (12/21)

13 Nicky Muller (5/7) Renske van der Swaan (5/9) Edward Zwaan (3/9) Erik Post (12/21)

14 Irma van der Kuijl (5/7) Stefan Postma (7/14) Margret Muller (3/9) Amber Potman (12/21)

15 Albert van Eijden (6/9) Erjan van Heerde (4/8) GertJan Linck (2/8) Renske van der Swaan (14/26)

16 Marthe Stalenhoef (6/9) Mark van Werven (4/8) Indy Maphar (2/8) Nicky Muller (8/15)

17 Belle Muilwijk (5/8) Derbert van Heerde (4/8) Jop Wingelaar (1/6) Niels Jongerden (10/20)

18 Patrick de Groot (4/7) Erik Post (4/9) Johan Snel (1/6) Derbert van Heerde (8/16)

19 Mathijs Roggeveen (4/7) Milo Postma (4/9) Peter Muller (1/7) Roel de Heij (6/12)

20 Renske van der Swaan (5/9) Remi Hoencamp (3/8) Karen van Oort (1/8) Patrick de Groot (7/15)

21 Niels Jongerden (4/9) Naomi Roovers (3/8) Naomi Roovers (1/8) Siu-Ching Man (11/24)

22 Margret Muller (4/9) Mathijs Roggeveen (5/14) Daniël van Eijden (1/8) Mathijs Roggeveen (9/21)

23 Amber Potman (3/7) Reinout Vlaanderen (3/9) Merel Rieken (1/8) Jop Wingelaar (7/17)

24 Daniël van Eijden (3/8) Patrick de Groot (2/7) Marthe Stalenhoef (1/9) Michael Blaas (8/20)

25 Edward Zwaan (3/8) Roel de Heij (2/8) Suzanne van Loenen (1/9) Karen van Oort (8/23)

26 Michael Blaas (3/8) Casper Bots (2/8) Siu-Ching Man (0/8) Marthe Stalenhoef (9/27)

27 Ruud van Wessel (2/6) Edward Zwaan (2/9) Mark van Werven (0/8) Reinout Vlaanderen (9/27)

28 Naomi Roovers (2/8) Marthe Stalenhoef (2/9) Erjan van Heerde (0/8) Indy Maphar (6/19)

29 Sam van Engelen (2/8) Merel Rieken (2/9) Laila Hussein (0/6) Edward Zwaan (8/26)

30 GertJan Linck (2/9) Steef Vredeveld (2/10) Margret Muller (8/27)

31 Suzanne van Loenen (2/9) Johan Snel (1/6) GertJan Linck (5/18)

32 Merel Rieken (2/9) Peter Muller (1/7) Naomi Roovers (6/24)

33 Casper Bots (1/7) Sam van Engelen (1/7) Erjan van Heerde (4/16)

34 Peter Muller (1/8) Margret Muller (1/9) Mark van Werven (4/18)

35 Reinout Vlaanderen (1/9) Suzanne van Loenen (1/9) Casper Bots (4/19)

36 Steef Vredeveld (0/5) Ruud van Wessel (1/12) Daniël van Eijden (4/19)

37 Karen van Oort (0/7) Sam van Engelen (4/19)

38 Wim Lebbink (0/7) Merel Rieken (5/26)

39 Laila Hussein (0/6) Ruud van Wessel (3/18)

40 Christoph de Greeve Eveline Snel-Wuck (3/18)

tusseNstaNd sPelers cOmPetitie 
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De jeugd van BV Huizen ‘96 wordt sinds 
het begin van seizoen 2014-2015 
getraind door Bert Wouda; een gedreven 
trainer, wiens hart bij het geven van 
jeugdtraining ligt. Bert’s methode was 
best even wennen voor de jeugdleden. 
Voor mij echter een feest der herkenning;
de oefeningen, de basisslagen, 
looptechniek enzovoorts. Ik zou bijna 
zeggen: ‘Wie is er niet groot mee 
geworden?’ Veel oefeningen herken ik uit de tijd van ‘mijn’ topjaren (ja ja, ik 
weet het, ergens vèr terug in de vorige eeuw…).

Neemt niet weg dat Bert ‘nieuw’ is. Voor onze jeugd dan, bedoel ik. Bert draait 
al heel wat jaartjes mee in het trainerscircuit. Zijn ‘zachte G’ verraadt dat Bert 
ergens uit het zuiden van het land moet komen. Rasechte Brabander? Ja. Maar 
dan met een Indisch tintje. 

Voor het gemak tover ik het gebruikelijke rijtje vragen voor de basisinformatie 
tevoorschijn. Ik krijg meteen commentaar, zo van: ‘Nou, lekker makkelijk…’
Tja, en dan krijg je dus dito antwoorden:

Naam: Bert Wouda 
Geboren: ja (…?... vermoedelijk net zo ‘jong’ als ik dus… HR)
Woont in: Bussum
Gezin: heb ik
Beroep: chef technisch magazijn
Sport: Badminton, Duiken
Hobby’s: lesgeven in badminton en duiken, reizen, computer
Vervoermiddel: fiets, trein, bus
Lekkerste drankje en hapje: baco, ayam goreng met sambal en kangung
Lust absoluut geen: spruiten
Lievelingskleur: blauw
(Huis)dier: golden retriever
Favoriete vakantiebestemming: Indonesia
Favoriete tv programma’s: heb ik niet
Houdt van: gezelligheid
Heeft een hekel aan: oneerlijk en als men geen respect toont voor de ander

Wat was je eigen grootste badmintonsucces?
Om na 1, 5 uur een wedstrijd te winnen in de finale

Waar heb je zoal training gegeven?
BC Geldrop, Nationale selectie in Eindhoven, Brabantse selectie in Boxtel, 

keNNismakeN met bert wOuda
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BC’67 Veghel, BC Aloutte in Best, BC Oirschot, BC Gemert, Culemborg
Trainingssessie in Noorwegen

Is er verschil tussen jeugd van boven de rivieren en onder de rivieren?
Jeugd in het Brabantse is wat gemoedelijker en meer een groep.

Waarom ligt je hart bij de jeugd?
Altijd leuk en uitdaging. Bij hen zie je snel resultaat

Hoe herken je een talent?
Aan de manier van doen

Tijdens de training lijk je ogen in je achterhoofd te hebben, want je let op 
iedereen tegelijk. Hoe doe je dat?
Misschien door ervaring

Hoe haal je het beste uit een speler naar boven?
Kan alleen als speler dit zelf ook wil en aangeeft

Wat vind je het leukste aan training geven?
Eigenlijk alles

En wat het minst leuk?
Teveel spelletjes

Wat is je doel voor dit seizoen bij onze jeugd?
Hoop dat het een groep wordt die met elkaar kan en wil trainen/spelen zodat 
iedereen er beter van wordt

Wat voor wijsheid wil je onze jeugd meegeven?
Geef nooit op!

Goed. Over tot de orde van de dag, begrijp ik. Niet te veel praten, maar 
trainen. Bert heeft wat kinderen in het oog die tijdens een oefening 
aanwijzingen nodig hebben. Ik zie het aan. Wát een enorm geduld heeft die 
Bert. 
Hij heeft duidelijk meer tijd en aandacht voor de kinderen dan voor mij, met 
mijn standaard-vragen… 

Maar toch leuk om te weten dat Bert ook gewoon een keer geboren is.

HR
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Benodigdheden voor 4 personen

Langwerpige ovenschaal
150 gram ontbijtspek
1 duopak voorgekookte aardappelschijfjes
1 pond zuurkool
1 pond rundergehakt
2 uien
bananen
rozijnen
geraspte kaas

Bedek de ovenschaal met ontbijtspek
Leg daar de helft van de aardappelschijfjes op
Dan de helft van het gehakt bestrooien met wat gehaktkruiden en 1 ui erover 
snipperen
Dan de zuurkool uitknijpen en de helft verspreid op het gehakt neerleggen 
Daar bovenop schijfjes banaan en rozijnen
Dan weer de aardappelschijfjes, het gehakt met de gehaktkruiden en ui
Dan de rest van de zuurkool met alleen schijfjes banaan. Rozijnen worden 
bovenop een beetje zwart
Het geheel bestrooien met geraspte kaas
In een voorverwarmde oven ca, 50 minuten op 200 gr.

EET SMAKELIJK!!

ZuurkOOlscHOtel a-la els
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januari/Februari
Derbert van Heerde
Irma van der Kuijl
Nicky Muller
Renate Cornelissen
Carolien Rebel
Damian Rijnders
Hellen Rietveld
Demi Hanou
Wim Lebbink
Michael Blaas
Louise Kroon
Lieke Schretlen
Lieke van het Ende
Christoph de Greeve
Luc Veldman
Laurens Heerschop
Simone de Groot
Henry Dukel

26-1
2-2
2-2
3-2
4-2
6-2

10-2
11-2
11-2
12-2
12-2
13-2
18-2
19-2
20-2
23-2
25-2
26-2

december/januari
Rene van Engelen
Erjan van Heerde
Fons Krijnen
Laila Hussein
Renske van der Swaan
Marja Kos
Dick Maan
Karen van Oort
Peter Verdooren
Wim van Slooten
Hans Naus
Myrthe Putters
Mihos Krijgsman
Erik Post
Melvin Trost
Leanne Swuste
Peter Muller
Chris van Hall

3-12
7-12

10-12
13-12
13-12
25-12

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

10-1
13-1
14-1
21-1

VerjaardageN

Een goed team professionals
Wij brengen u winst op elk gebied van accountancy en fi scaliteit.

Kijk op www.lentink.org 
of bel Michel Hooijschuur 035 - 52 32 575.

Aangesloten bij A global network of independent accounting fi rms

L E N T I N K  I S  W E R K Z A A M  O P  H E T  G E B I E D  VA N  A C C O U N TA N C Y  E N  F I S C A L I T E I T  M E T  C I R C A  6 0 

P R O F E S S I O N A L S  M E T  N A M E  I N  D E  R E G I O ’ S  ‘ T  G O O I ,  E E M L A N D  E N  F L E V O L A N D .  W I J  B I E D E N  O N Z E 

K L A N T E N  B R E D E  K E N N I S  E N  A D V I E S  O P  M A AT  VA N U I T  D I V E R S E  D I S C I P L I N E S .  WWW. L EN T I NK .ORG

L E N T I N K
ACCOUNTANTS

BELAST INGADV I S EURS
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Datum Dag Aktie Begintijd Eindtijd
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
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 Sen
8-Feb-15 Zo Kampioenschapwedstrijd Almere Jun
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
11/12-Apr-15 Za 26 uurs toernooi 14:00 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

actiViteiteN kaleNder
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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
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Dit jaar vindt voor de 5e keer het 26 uurs toernooi plaats. Een prachtig jubileum 
natuurlijk. Het toernooi werd afgelopen jaren georganiseerd door een vaste 
kern vrijwilligers die samen de toernooicommissie vormen. Deze commissie 
zorgt dat het toernooi elk jaar weer op rolletjes loopt! 

De huidige toernooicommissie zal echter na dit jaar voor een deel stoppen met 
de organisatie van het toernooi. Tijd dus voor nieuwe aanwas van vrijwilligers 
die het leuk vinden om dit fantastische toernooi te organiseren. 

Lijkt het jou leuk om te helpen bij de organisatie van dit toernooi? Neem dan 
contact op met de toernooicommissie via toernooi@bvhuizen96.nl of spreek 
iemand van de toernooicommissie aan in de hal!

Steef, Albert, Johan, Eva en Arjan

wil jij Het 26 uurs tOerNOOi OrgaNisereN?
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Hierbij een reminder, je kunt je vanaf heden opgegeven voor de 
clubkampioenschappen 2014/2015.
Deze worden gehouden op zondag 15-02-2015 van 9:00 uur tot 19:00 uur.
 
Je kunt je opgeven voor maximaal 1 single, 1 dubbel en 1 mix.
 
In de kantine hangen de inschrijfformulieren.
 
We willen er een spectaculaire dag van maken dus we hopen dat iedereen zich 
opgeeft.
Omdat we vorig jaar geen clubkampioenschappen hadden willen we dit jaar alle 
registers opengooien om er een leuke sportieve en gezellige club dag van te 
maken.
 
Het enige wat je dus moet doen is opgeven.
 
 
Namens de TC

clubkamPiOeNscHaPPeN

Hugo Rijnders, de locatie manager van de Meent, heeft ons
aangeboden dat alle leden van onze badminton vereniging 
10% korting krijgen op vertoon van de leden pas. 

Dit geldt voor zowel recreatief / banen zwemmen als voor 
de doelgroepen. Dus mocht je gebruik maken van het 
zwembad vraag dan of deze koritng ook voor jou kan 
gelden.

Roel

10% kOrtiNg OP recreatieF / baNeN ZwemmeN 
iN de meeNt
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Nog 1 maand en dan is 2014 verleden tijd. Sinterklaas bijna jarig, de 
feestdagen komen eraan en niet te vergeten het oliebollentoernooi. Ik geniet 
van deze maand en schrijf een stukje voor dit clubblad met een kopje koffie en 
natuurlijk een schaaltje pepernoten naast mij en laat de hele discussie omtrent 
de zwarte Pieten een beetje aan mij voorbij gaan. Drie heerlijke schatjes liggen 
bij mij thuis boven in hun bedjes en in de gang staan drie kleine laarsjes met 
een bakje water, een homp brood en natuurlijk suikerklontjes voor het paard. 
Als ik zie hoe mijn kleinkinderen enorm van deze leuke en ook wel  spannende 
traditie genieten gedraag ik mij een beetje als een struisvogel. Of dit helemaal 
terecht is…….

Als je dit clubblad leest zitten wij al in de kerstsfeer. Niet iedereen zal dat 
al zijn maar als je de kantine binnen komt kom je vanzelf in de stemming. 
Ook dit jaar zullen wij weer het oliebollentoernooi houden en wel op dinsdag 
30 december vanaf 18.00 uur. Natuurlijk mag ieder lid weer zijn partner 
meenemen en ook ouders/broer/zus van jeugdleden zijn van harte welkom. 
Wat een heerlijk idee voor iedereen die de kerstdagen teveel van al het lekkers 
heeft gegeten en gedronken en misschien wel een overtollige kilootje kwijt kan 
raken. Ik zou zeggen: geef je op!!  De inschrijfformulieren voor dit toernooi 
zullen binnenkort verschijnen. 

We kunnen echt wel wat nieuwe leden gebruiken en zullen proberen om 
tijdens de open dagen op 20 en 22 januari  nieuwe leden te werven. Met een 
aantrekkelijk actie hoopt het bestuur dat dit gaat lukken. De maand december 
is de maand van de cadeautjes en daar doet BV Huizen ’96 ook aan mee. 
Word je deze maand lid dan is de contributie voor de jeugd € 50,00 en voor de 
senioren € 75,00 tot het einde van dit seizoen ( 1 juli 2015). Probeer iedereen 
in je omgeving enthousiast te maken voor de badmintonsport.

We hebben dit seizoen weer een aantal  nieuwe leden verwelkomd. Het zijn:
Cooper Goei, Julia van Etten, Sjoerd Talsma, Elisa Vlaanderen, Els van der 
Houwen, Gea Ledel, Eric Ledel, Lieke Schrettlen, Tamara Houtsma, Alie de 
Groot, Damian Rijnders, Laurens Heerschop en Susan Heuvelman.

Alle nieuwe leden heten wij van harte welkom en wensen jullie vele sportieve 
en gezellige badmintonuurtjes in de sporthal en de kantine!! Het is de 
bedoeling dat alle nieuwe leden één bardienst draaien. Het rooster ligt boven 
bij de bar. Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten kijk dan op de 
borden in de sporthal, boven in de kantine en natuurlijk op onze website www.
bvhuizen96.nl. 

VaN Het secretariaat
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Ik wens jullie allen hele sfeervolle kerstdagen een spetterende jaarwisseling, 
maar vooral een relaxed, voorspoedig en gezond 2015. Laten wij er met z’n 
allen een mooi jaar van maken!!

Els Hautmann

Eva Karten, Judith Baijlé, John Sauerbier, Monique van Loenen, Will Leuken, 
Martin Jansen, Fred Groenewoud, Bas Leunis, Andries Venema, HR

beterscHaP
Helaas hebben we dit jaar een groot aantal mensen die voor een langere 
periode niet kunnen sporten vanwege ziekte of blessures.
Het bestuur wenst iedereen beterschap, en we hopen jullie binnenkort weer 
op de baan te zien staan.

Helaas weten wij niet van iedereen of hij/zij langdurig ziek of geblesseerd is. 
Ben of ken jij iemand die voor langere tijd ziek of geblesseerd is? Geef dit dan 
even door aan Els Hautmann!



Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl 30

Dinsdag 2 december werd het ‘Sinterklaas-De-Jongens-Tegen-De-Meiden’ 
toernooi gespeeld. 
In voorgaande jaren hadden Sint en Piet een spelparcours uitgezet. De jongens 
wonnen in 2012 en de meiden in 2013. 
Dit jaar moest er om de echte badmintonpunten worden gespeeld. Iedereen 
mocht iemand meenemen maar dan wel van hetzelfde geslacht (jongen/jongen, 
meisje/meisje).
De warming up was het kaartspel (speelkaart halen, overslaan met je partner 
zovaak als op de kaart staat, nieuwe speelkaart halen etc.). Het aantal 
verzamelde kaarten was het aantal punten dat de groepen kregen. De jongens 
verzamelden 52 kaarten, maar de meiden deden dat ook. 
Vervolgens werden wedstrijdjes gespeeld waarbij doorgeteld moest worden tot 
de tijd om was. De eerste ronde ging ruim naar de meiden (308-271), hoera! 
Maar de tweede ronde kwamen de jongens sterk terug: 257-229. De derde ronde 
leverde een bijna gelijkstand op: 209 voor de meiden en 216 voor de jongens. 
Met een tussenstand van 798 voor de meiden en 796 voor de jongens gingen we 
de finale spelen: het alom bekende ‘molentje’. Tot het laatst bleef het spannend, 
maar de jongens bleven met 3 man sterk overeind en kregen dus 3 punten. 
Dat was nét genoeg voor de overwinning: 799 voor de jongens en 798 voor de 
meiden. 
De jongens mochten de spekjestaart opeten en de wisselbeker zal dit jaar bij alle 
jongens een weekje thuis staan. 
Helaas meiden, volgend jaar beter...
 
HR

siNterklaas 2014
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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)
- 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.




