INSIDE
OUT

IN DIT NUMMER:
MEVR. SANTEGOEDS
AAN HET WOORD !
INTERVIEWS
TEAMVERSLAGEN
COMPETITIE TUSSENSTANDEN
& NOG VEEL MEER

Nr. 2

2007/2008
www.bvhuizen96.nl | info@bvhuizen96.nl

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
For Evaluation Only.

3

Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

NAMENS DE REDACTIE
Hallo allemaal,
De eerste wedstrijden zijn
weer geweest, de eerste
(conditionele) trainingen
hebben we overleefd en de
eerste speelavonden zijn
ook weer voorbij. In de
redactie zijn we allemaal
weer druk bezig met het
maken van het nieuwe
clubblad en het opdoen van nieuwe ideeën.

Colofo n
BV Huizen ‘96

Sportcentrum de Meent
Graaf Wichman 177 Huizen
info@bvhuizen96.nl
www.bvhuizen96.nl
Dinsdag en donderdag:
Jeugd

17:30 - 19:30

Senioren

20:00 - 22:30

Voorzitter

Roel de Heij
Borneolaan 16 Huizen
035 - 5258807
r.heij@hccnet.nl

Secretariaat
Achter de schermen zijn heel wat mensen van onze
Els Hautman
vereniging druk bezig met het maken van de nieuwe
Hoefblad 47 Huizen
website. Hierdoor is de ‘oude’ site niet geheel up-to-date. 035 - 5255928
De nieuwe website hopen we zo snel mogelijk te lanceren huizen96@planet.nl
en we zijn van plan, met de hele redactie, de nieuwe site Penningmeester
geheel up-to-date te houden. Ook willen we proberen
Gert-Jan van Loenen
035 - 5251914
zoveel mogelijk leden te betrekken bij de website voor
nieuwe ideeën. Suggesties en nieuwe ideeën zijn daarom Jeugdcommissie
van harte welkom!
Ron van den Berkt
035 - 5267511

In deze editie wordt natuurlijk weer veel informatie
Barcommissie
gegeven maar ook hebben we er weer wat rubrieken
Thorwald de Boer
035 - 5256867
in zitten. Zo is de ‘ Dit ben ik’ er weer en zijn er twee
interviews afgenomen waarvan we hopen dat iedereen nu
Technische Commissie
weer weet wie, wie is in onze vereniging.
Nicolette van Bijleveld
035-5252265

De redactiecommissie bestaat inmiddels uit slechts vier
Recreantencommissie
personen. Versterking is altijd welkom. Als je interesse
Steef Vredeveld
hebt om een keertje mee te helpen bij het maken van dit 035 - 5230170
clubblad ben je van harte welkom. Ook als je deel wilt uit
Redactiecommissie
gaan maken van ons redactieteam houden wij ons van
redactie@bvhuizen96.nl
harte aanbevolen.
Niels Jongerden
Veel leesplezier!
De redactie

06 - 18410040
Marco van Leeuwen
Deirdre van den Berkt
Tanja Brückmann

Sponsoring/Advertenties

Tanja Brückmann
06 - 29174203
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VAN DE VOORZITTER
Clubgenoten,
Het badmintonseizoen is al weer volop
begonnen. Veel mensen zal het niet
zijn opgevallen omdat het zomerbadminton dit jaar zoveel mensen heeft
getrokken dat het net lijkt of er geen
zomerstop is geweest. Hopelijk heeft
het de mensen die doorgespeeld hebben een conditionele voorsprong gegeven bij de start van de competitie.
En deze conditie hebben de competitiespelers hard nodig. Harry Lumi,
onze nieuwe trainer bij de competitiespelers, is gelijk begonnen met pittige trainingen. Het is al diverse malen
voorgekomen dat de spelers geen puf
meer hebben om na de training nog
een rondje vrij te spelen. Hopelijk
dat tijdens het seizoen dit weer gaat
veranderen.

De tekenen zijn positief, want toen ik
afgelopen zondag stond te kijken bij
een wedstrijd van team twee werd
me verteld dat het goed was dat we
zoveel aan de conditie hebben gedaan
tijdens de training. Helaas werd
volgens mij de wedstrijd nog wel verloren, maar misschien gaat het anders
bij de return.
Op 11 en 13 september hebben we
weer onze open dagen georganiseerd.
Ook deze keer weer gezamenlijk met andere verenigingen via
de SportRoute. 12 mensen hebben
zich aangemeld. Iedereen van harte
welkom en ik hoop dat jullie veel
sportplezier zullen vinden binnen onze
vereniging.
Tot de volgende keer.
Roel de Heij

Inhoudsopgave
Namens de redactie

3

Tussenstanden in de competitie 15

Van de voorzitter

4

Kunst aan de muur

16

De commissies

5

Teamverslag team 4

18

Van de penningmeester

6

Interview met Harry Lumi

20

De jeugdcommissie

8

Sponsoring

22

De technische commissie

9

Mevr. Santegoeds spreekt ...

24

Interview met Erik Post

10

Activiteitenkalender

25

Dit ben ik: Laila Hussein

12

Verjaardagen

28

Teamverslag team 2

14

5

Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

DE COMMISSIES
De commissies, het hart van de vereniging. Achter de schermen zorgen
al deze mensen er voor dat de vereniging kan blijven draaien. Mocht u
dus vragen hebben of opmerkingen
of heeft u gewoon zin om ook wat te
doen binnen de vereniging, dan bent
u altijd welkom om één van de commissies te komen versterken.

Jeugdcommissie
Deze commissie is verantwoordelijk
voor alle jeugdzaken, inclusief de
jeugdcompetitie.

Op deze pagina zie je een overzicht
van de commissies en haar leden.
Elke commissie is vertegenwoordigd
in het bestuur. Deze vertegenwoordigers worden in de colofon op pagina
3 genoemd. Telefoonnummers kun
je hier ook vinden.

Barcommissie
De barcommissie regelt alles wat
met het hapje en het drankje in de
kantine te maken heeft.

Het dagelijks bestuur
Voorzitter
Roel de Heij, 035-5258807
Secretariaat
Els Hautmann, 035-5255928
Penningmeester
Gert Jan van Loenen, 035-5251914
Technische Commissie
De TC is verantwoordelijk voor alles
wat met de seniorencompetitie te
maken heeft.
Nicolette van Bijleveld (bestuur)
Peter Bos
Marco Krijgsman
Roel de Heij

Ron van den Berkt (bestuur)
Els Hautmann
Maria van Loenen
Loes Naus

Thorwald de Boer (bestuur)
Bas Leunis
Monique Meijer
Recreantencommissie
De recreantencommissie is verantwoordelijk voor alles wat met het
speelgenot van de senioren recreanten te maken heeft.
Steef Vreedeveld (bestuur)
Peter Bes
Hans Naus
Redactiecommissie
Deze commissie is verantwoordelijk
voor het clubblad, de website en
andere manieren van communicatie
binnen en buiten de vereniging.
Niels Jongerden (bestuur)
Tanja Bruckmann
Deirdre van den Berkt
Marco van Leeuwen
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VAN DE PENNINGMEESTER
De kop van het seizoen is er al weer af
en de eerste wedstrijden en trainingen
achter de rug. Maar bij al dit plezier
komen ook de betalingen van de contributie om de hoek kijken.
Velen van jullie hebben het al direct
overgemaakt en de overige maken
gebruik van de incassomachtiging.
Dat is het moment voor jullie dat je
wat merkt van mijn werkzaamheden.
Na de overname van Edo is dit voor
mijn de eerste keer om de incasso te
doen dus best een beetje spannend of
het allemaal lukt.
Na een paar uurtjes driftig toetsen
(af en toe puzzelen wat er nu precies
staat geschreven) en op het knopje
verzenden drukken zijn ze de deur
uitgegaan.
En zoals het er nu uit ziet heeft iedereen zijn afschrift gehad en kunnen we
weer aan onze betalingsverplichtingen
voldoen. (zaalhuur, shuttles, etc.)
Bij het innen blijkt helaas dat toch
nog een vrij grote groep personen is
vergeten op te zeggen voor 1 juli.
Jammer voor ons dat ze ons verlaten
maar ook vervelend omdat we de
contributie wel innen volgens de
reglementen(onze begroting is er immers op afgestemd).
Dus mocht u ons willen verlaten (wat
ik me niet kan voorstellen) denk er
dan op tijd aan om op te zeggen
(schriftelijk bij Els).

Gelukkig heb ik ook een dikke stapel
met aanmeldingsformulieren van
nieuwe leden mogen ontvangen.
Welkom bij ons.
De eerst volgende keer dat jullie weer
wat van mijn zullen merken staat half
januari 2008 gepland.
In de tussentijd wens ik jullie veel
speelplezier. (En ga ik even uit rusten
op de Cariben.)
Gert-Jan van Loenen

Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

8

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
De trainers
Dtau heeft moeite gehad om het
tennisracket te vervangen voor het
badmintonracket, maar zie hij is
in oktober weer begonnen met de
trainingen. Peter is na een kortstondig
bezoek aan het ziekenhuis weer volop
in de running en zal binnenkort samen
met Ron de breedtetraining gaan oppikken.
Recreanten
Dankzij de “sportroute”, mond-opmond reclame en posters bij scholen
zijn er weer enkele nieuwe leden tijdens de open dagen lid geworden. Op
de dinsdag (hoe kan het ook anders)
vooral meiden en op de donderdag
vooral jongens.
Competitie
Zoals jullie weten is de opzet van de
jeugd competitie van district NoordHolland veranderd. In plaats van AB-C-jeugd met ruime leeftijdsgroepen
is het nu U19-U17-U15-U13-U11-U9
geworden. De 1e teams van de twee
hoogste afdelingen spelen met veren
en de anderen met nylon. Bij de
kleinere verenigingen levert de nieuwe
opzet veel problemen op bij het samenstellen van hun jeugdteams.

Dit zie je terug in de uitslagen van
wedstrijden van enkele van onze
teams. Met sociaal badminton wordt
het vaak 8-0 en is de tegenstand
bedroevend.
Grotere verenigingen hebben hun
jeugd juist doorgeschoven naar 1 of
2 hogere klasse en komt het voor dat
(talentvolle) 11-12 jarigen in de groep
U17 staan te badmintonnen.
Het evenwicht is weg en ik zie de
nieuwe opzet van de bond zeker niet
als verbetering, maar eerder als een
verslechtering.
Overig
De ouders en jeugdspelers zijn enkele
weken geleden bijgepraat over de
competitie, kleding, ontvangst van de
tegenstander en ga zo maar door.
Ondertussen zijn de clubloten uitgedeeld en staat het 1e jeugdtoernooi
van onze vereniging alweer voor de
deur (21 oktober). Ook gaan enkele
kids deelnemen aan de komende
regionale jeugdkampioenschappen
Noord Holland.
Namens de jeugdcommissie,
Ron van den Berkt

Sponsors bedankt
We hebben op het jeugdkamp leuke dingen kunnen doen dankzij onze sponsors. We
hebben kunnen zwemmen in de Biezem en kunnen bbq. Op zondag hebben we van de
modder en plassen op het terrein kunnen uitwijken naar de bowlingbaan in Huizen. Wij
bedanken Melvin van WorldWide TravelGuide, onze trainer Peter, de barcommissie, BV
Huizen`96 en slager Koelewijn uit Huizen.
Hartelijk dank namens de kinderen en begeleiding
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
De zomer, die dit jaar op zondag viel,
is weer voorbij. De bladeren liggen
inmiddels alweer naast de bomen. Tijd
dus om de donkere avonden en koude
weekenden in de hal door te brengen.
Competitie
De competitie, in nieuwe vorm, is
sinds enkele weken gestart. De bondsteams moeten verplicht in de nieuwe
volgorde spelen, voor de districtsteams geldt dat zij dit mogen, tenzij
de tegenpartij dit niet wil. Het merendeel van alle wedstrijden wordt toch
wel in de nieuwe volgorde gespeeld.
Dus starten we met de dubbels, gaan
we daarna een single spelen om
vervolgens met de mixen te kunnen
afsluiten. Daarnaast is elke gewonnen
partij voortaan erg belangrijk. Elke
gewonnen competitiewedstrijd levert
het aantal gewonnen partijen op. Wij
zijn erg benieuwd hoe de uitslagen en
standen aan het einde van het seizoen
kunnen zijn, wij verwachten dat er
tussen de nummer 1 en laatste in de
poule enorme verschillen ontstaan.
Vervelend nieuws was er wel voor
Christoph. Wegens een hardnekkige
blessure kan hij dit jaar niet deelnemen aan de competitie. Wij hopen dat
hij er volgend jaar gewoon weer staat
bij aanvang van de competitie en zijn
aan de andere kant erg blij dat Peter
Bes zijn plaats heeft willen invullen.
Competitietrainer / trainingen
Ook hebben we inmiddels alweer
enkele trainingen achter de rug. Onze
nieuwe trainer Harry Lumi laat ons

aardig zweten met zijn conditionele
trainingen. De reacties op de trainingen zijn positief. Binnenkort zal de TC
met de trainer gaan evalueren, we zijn
namelijk ook benieuwd hoe de trainer
het allemaal ervaart.
Shuttlebeheer
De Yonex shuttles zijn binnen en
worden tijdens de competitiewedstrijden gebruikt. Na twee thuiswedstrijden te hebben gehad, kunnen we
aangeven dat het verbruik van deze
shuttles lager is dan het verbruik van
de Break shuttle. Uiteraard zijn we
pas net van start gegaan, maar de
verwachting is dat de nieuwe shuttle
niet boven het Break verbruik van
vorig jaar gaat uitkomen en dus alleen
maar mee kan vallen. Verder proberen
we tijdens de trainingen met zoveel
mogelijk gebruikte shuttles te spelen.
Uiteraard is dit niet altijd mogelijk en
wordt er dan een koker nieuwe shuttles beschikbaar gesteld.
Overige informatie
In de TC heeft een commissielid
aangegeven na dit jaar te willen stoppen met zijn/haar TC taken. Om die
reden is de TC nu al op zoek naar een
vervanger. Mocht je interesse hebben
om de TC te versterken, laat dit ons
dan weten.
Voor nu laten we het hier even bij. Wij
wensen de teams veel succes bij de
wedstrijden!
Namens de Technische Commissie,
Nicolette van Bijleveld
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INTERVIEW ERIK POST
Erik, voor de mensen die jou nog
niet kennen, stel je eens voor.
Ik ben 18 jaar. Ik zit al 6 jaar op
badminton. 3 jaar bij de jeugd van
mijn 10e tot 13e en nu alweer drie
jaar bij de senioren, vanaf mijn 15e.
Ik ben tussentijds wel even gestopt.
Het laatste jaar bij de jeugd heb ik
competitie gespeeld. Dit was geen leuk
jaar. Hierdoor vond ik het dus wel even
mooi geweest. Op mijn 15e ben ik in de
klas gekomen bij iemand die badminton
speelde. Door hem ben ik ook weer
gaan badmintonnen.
Je bent dit seizoen toch weer begonnen met competitie spelen. Wie
zijn jouw teamgenoten?
Eddy: Ik ken Eddy niet heel lang. Hij is
gedreven en vrij rustig.
Jan-Paul: Hij is gedreven, wil graag
winnen maar blijft wel rustig spelen.
Gert-Jan: is beheerst en windt zich niet
op.
Steef: wil heel graag winnen en houdt
ervan om op de baan te duiken (ook al
vindt zijn vrouw dit niet goed).
Wim: ken ik niet goed. Hij is ook op
vakantie geweest. Ik denk dat hij wel
goed is.
Johan: hij speelt erg geconcentreerd.
Dat zie je aan de voorbereiding voor de
ontvangst van de service.
Hans: is zelfs nog gedrevener dan
Steef. Hij laat zich daardoor af en toe
wel wat woorden ontglippen.

Iedereen kent jou als de jongen
met de lange lokken, die lokken
zijn nu weg. Wat is de reden hiervan?
Ik heb altijd kort haar gehad. Ik heb
toen op een gegeven moment mijn
haar laten groeien. Na mijn examen
vond ik het wel weer mooi geweest en
heb ik mijn haar na een jaar afgeknipt.
Lang haar is niet echt wat voor mij.
Mijn moeder was er blij mee, zij vindt
geen lange haren meer in huis.
Welke positieve eigenschap van
jezelf biedt jij je team?
Geen idee. Ik observeer meer. Ik laat
mensen rustig spelen en geef achteraf
advies. Als je dat tijdens de wedstrijd
doet, leidt het alleen maar af.
Welke eigenschap van jezelf ten
opzichte van badminton zou je willen veranderen?
Ik wil meer precisie krijgen in mijn
spel. Nu komt de shuttle wel redelijk
in de buurt, maar valt nog niet precies
genoeg.
Erik, wat wil jij dat
jouw clubgenoten
nog van je weten?
Ik ben Erik Post en
ben altijd wel in voor
een potje badminton!
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DIT BEN IK
Met wie hebben wij het genoegen?
Ik heet Laila Hussein
Hoe oud ben je?
Ik ben 14 jaar.
Heb je broers of zussen?
Ik heb geen broers en zussen.
In welke klas zit je en op welke
school?
Klas B2k van middelbare school College de Brink
Hoe lang speel je al?
Ik speel al ongeveer 3 jaar badminton.
In welke team speel je?
Ik speel in team A2.
Wie is op dit moment je trainer?
Mijn trainers zijn Peter en Dtau.
Wie is je favoriete trainer?
Mijn favoriete trainer tot nu toe is
Peter.
Jouw beste badmintonslag is?
Mijn beste slag in het badminton is
de drop.

Beste badmintonmoment?
Deze heb ik nog niet gehad.
Binnen de club zou ik dit willen
veranderen: eigenlijk niets.
Wat vind je leuk aan badminton?
Ik vind badminton leuk, omdat ik het
gewoon leuk vind.
Iedereen herkent je aan?
Iedereen herkent mij door mijn
stuitje!!! En dat ik altijd wat heb.
Wat is je favoriete eten?
Mijn favoriete eten is p-p-p-p-p.
Dit is Pizza, Patat, Poffertjes, Pannenkoeken en Paella
Wat is je favoriete vakantieland?
Mijn favoriete vakantieland is
Spanje.
Naar welke muziek luister je?
Ik luister vooral naar JAN SMIT !!!
Wat zijn je hobby’s naast badminton?
Naast badminton doe ik graag dingen met vriendinnen, msn ik graag
en doe ik graag niks!

Waar moet je nog aan werken?
Ik vind dat ik nog extra moet trainen
op mijn clear.

Dit wil ik nog even zeggen:
Ook al moet je je examen nog een
keer doen, je krijgt je tompuce wel
hoor, Marije!

Beste badmintonvriend(in)?
Mijn beste badmintonvrienden zijn
Marije, Lisa, Ilja, Chris en Rik.

De volgende keer mag Ilja
deze vragen beantwoorden, omdat ik dat leuk vind.
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TEAMVERSLAG TEAM 2
30 september moest team 2 tegen
Duinwijck spelen.
Helaas kan Anne deze wedstrijd niet
aanwezig zijn, maar gelukkig is Irene
bereid om in te vallen.
Om 14.00 uur moeten we in Haarlem
zijn, als we daar een kwartier van te
voren aanwezig zijn, staat een van
de tegenstanders al te stressen dat
we niet komen. Gelukkig zijn we er
wel, even omkleden en inslaan en dan
kan de wedstrijd beginnen. We spelen
niet zoals de ofﬁciële volgorde omdat
een van de tegenstanders eerder weg
moet.
Marthe begint met haar single. De
eerste set wint zij vrij gemakkelijk,
maar de tweede set verliest zij. In de
derde set weet zij uiteindelijk toch de
winst te pakken.
Dan zijn Mark en Thomas aan de beurt
om te dubbelen. Ook zij winnen in 3
sets.
Nu is het aan de dames om er 3-0 van
te maken. Het is al even geleden dat
Irene heeft gespeeld, maar het gaat
zeker niet slecht. Helaas moeten de
dames de winst van de dubbel aan
zich voorbij laten gaan.
Het is de beurt aan Thomas om met
zijn single nog een puntje binnen te
halen. Dit lukt jammer genoeg niet, de
tegenstander weet in 2 sets te winnen.
Dan spelen Mark en Marthe de mix. Zij
winnen hun mix in 2 sets.
Onze trainer Harry is ook aanwezig.
Hij geeft ons tips om nog beter te
spelen. Daarmee zijn wij erg blij.

Irene is aan de beurt om haar single
te spelen. Ze wint vrij gemakkelijk in 2
sets. Helaas verliest Mark zijn single,
en staat het 4-3. Nu gaat het erom of
we winnen of verliezen, maar met de
nieuwe puntentelling maakt dat eigenlijk ook niet zo veel meer uit. Thomas
en Irene doen heel erg goed hun best,
en het wordt een driesetter. Helaas
weten ze de 3de set niet binnen te
halen.
Einduitslag 4-4.
Toch hebben we er weer 4 punten
bij. Dat komt op een totaal na 2 wedstrijden op 7 punten. We hebben nu
een gelijk aantal punten met andere
teams, maar hopen nog een paar
plaatsen om hoog te komen. We zullen
het zien.
Team 2
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TUSSENSTANDEN NA 3 SPEELWEKEN
De tussenstanden in de competitie kunt u ook zelf volgen. Dit kan via
www.toernooi.nl
Team

Divisie/
klasse

Plaats in de
competitie

3e div
4e div
hoofdkl.
2e klasse
2e klasse
3e klasse
3e klasse
4e klasse

5e
8e
1e
2e
5e
3e
2e
5e

4 wedstrijden
4 wedstrijden
3 wedstrijden
3 wedstrijden
2 wedstrijden
2 wedstrijden
3 wedstrijden
2 wedstrijden

Gaasperdam 1
Gaasperdam 2
Huizen’96 3
Gaasperdam 5
Zijderveld 10
BC ‘t Gooi 4
BC Velsen 5
BC ‘t Gooi 6

Heren 1

3e klasse

5e

2 wedstrijden

BV USC H1

Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd

Onder
Onder
Onder
Onder
Onder
Onder
Onder

3e
5e
1e
1e
4e
1e
6e

3
2
3
3
3
3
2

Vennewater J3
Arcade J5
Huizen’96 J3
Huizen’96 J4
De Treffers J1
Huizen’96 J6
De Treffers J2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

17
17
17
15
15
13
13

Aantal wedstrijden Huidige numgespeeld
mer 1

wedstrijden
wedstrijden
wedstrijden
wedstrijden
wedstrijden
wedstrijden
wedstrijden
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KUNST AAN DE MUUR
De mooi opgeknapte kantine, waarvan de muur versiert is met een fraaie
muurschildering, blijkt nu een echt kunstwerk te zijn. (En wie weet
hoeveel het waard word).
Het ziet er naar uit dat de kunstenaar Niels Jansen, die het kostenloos
heeft aangebracht, gaat doorbreken. Kijk maar naar onderstaande krantenartikelen.
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ATTENTIE!
DE DEADLINE VAN CLUBBLAD 3 IS
OP 26 NOVEMBER 2007 !
LEVER JE KOPIJ IN IN DE KOPIJBUS IN
DE KANTINE OF STUUR JE EMAIL NAAR
REDACTIE@BVHUIZEN96.NL
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TEAMVERSLAG TEAM 4
zijn tegenstander. Vooral in de eerste
game maakte deze veel fouten. Door
solide te blijven spelen was dit een
Nadat we de eerste thuiswedstrijd
makkelijke overwinning.
hadden gewonnen en een gelijkspel
Deirdre had het een stuk lastiger in haar
hadden behaald in de uitwedstrijd,
single. Haar tegenstander kon de lijnen
waren we optimistisch over de tweede
heel goed vinden. In de derde game
thuiswedstrijd tegen Almere Buiten 1.
Het is de eerste wedstrijd dat we als een kwam het uiteindelijk op conditie aan en
daarop heeft Deirdre de laatste game
compleet team spelen nu Karin terug is
van vakantie. En het was terug te zien in dan ook gewonnen. Met dank aan de
goede trainingen.
de dubbel.
Huizen 4 versus Almere Buiten 1

Maar eerst, de herendubbel. De resultaten van de herendubbel zijn dit jaar beter
dan vorig jaar. Alleen hadden we daar
deze dubbel niets aan. De dubbel werd
in twee games verloren. In de laatste
game was het nog even spannend, maar
een derde zat er niet in.
Dus mochten de dames het recht zetten. Eva en Karin, terug van vakantie,
hadden het niet makkelijk met de tegenstanders. Na een kleine voorsprong
opgebouwd te hebben, gaven ze deze
niet meer weg en behaalden zo ons
eerste punt.
Nu was het de beurt aan Marco. Na een
goede eerste game leek het even of er
een derde aankwam omdat Marco in
de tweede game even een dipje had.
Gelukkig had de tegenstander teveel
energie verbruikt en kon Marco de
tweede game alsnog pakken en zo ons
op een voorsprong zetten.
Aan Karin de taak om dit uit te bouwen.
Het was een wedstrijd waar weinig vaart
in zat. Gelukkig had Karin hier geen last
van en kon zo in twee games naar de
overwinning toe.
Ook Ramon had niet veel moeite met

Ondertussen stonden we al op een 5-1
voorsprong, maar ieder punt is er tegenwoordig één, dus de wil om te winnen
was er zeker nog.
Helaas hadden Marco en Eva geen
overwicht in de mix. Uiteindelijk won de
ervaring van de tegenstander hier de
wedstrijd.
In de mix van Ramon en Deirdre zag
het er naar uit dat ze naar een goede
overwinning zouden gaan, maar in de
tweede game werden er te veel fouten
gemaakt en werd het een derde game.
In de derde game kwamen ze uiteindelijk terug en konden zo ons zesde
punt van de dag pakken.
Zo kwamen we uit op een
verdiende 6-2 overwinning
en een tweede plaats in
de poule. Op naar de
eerste plaats!
Team 4

Het is tijd om
te sporten.
Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral
omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn
en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters
maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunt
Rabobank Noord Gooiland natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar
kunnen. www.rabobanknoordgooiland.nl

Het is tijd voor de Rabobank.
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INTERVIEW MET HARRY LUMI
We zijn al weer een aantal speelweken
onderweg en dus is het maar eens tijd
om onze nieuwe trainer te vragen naar
hoe de eerste weken hem bevallen
zijn en of er wel potentie in de groep
competitiespelers zit. Vlak voor de
training mogen we Harry een paar
vragen stellen.
We zijn nu ongeveer vijf trainingen in het nieuwe seizoen onderweg. Hebben we in die tijd al wat
vooruitgang geboekt?
Ik kan natuurlijk niet vergelijken met
het vorige seizoen maar het gaat wel
steeds beter. In de trainingen gaat het
wel goed maar in de wedstrijden is het
nog wat minder goed te zien. En de
conditie kan natuurlijk nog altijd beter.
Je hoort veel spelers zeggen
dat ze de trainingen vrij pittig
vinden, maar dat ze dit ook juist
wel lekker vinden. Is dat ook de
bedoeling of zijn we hier in Huizen
nog niets gewend?
Tijdens de competitie heb je er niet
zoveel aan om aan de techniek te
werken. Je moet eerst fysiek beter
worden en een goed voetenwerk
hebben zodat je sneller bij de shuttle
kunt zijn. Pas als dit fysieke aspect
wat beter is zal ik meer training gaan
geven op het tactische en technische
vlak. De eerste tien trainingen zullen
vooral gericht zijn op het verbeteren
van de conditie. De trainingen zullen
ook nog zwaarder worden.

Bij de eerste training zei je dat de
trainingstechnieken die je gebruikt uit Indonesië komen. Ga je
daar zelf ook regelmatig naar toe?
Ik ga ieder jaar naar Indonesië toe.
Ik geef daar samen met toptrainers
training aan de jeugd uit het district
Java. Ik geef dan samen met deze
toptrainers training en neem dan
trainingstechnieken van deze trainers
over.
Wordt je zelf ook getraind in deze
nieuwe trainingstechnieken of leer
je de trainingstechnieken vooral
tijdens die trainingen aan de
jeugd?
Nee, ik kijk tijdens die trainingen
welke technieken ze gebruiken en die
neem ik dan over en gebruik ze weer
hier in Nederland.
Nemen deze toptrainers ook trainingstechnieken van jou over of is
het vooral dat je de technieken
van hen overneemt?
Nee, ik neem vooral technieken van
die toptrainers over.
Je zegt net dat je de trainingstechnieken uit Indonesië meeneemt
en ze hier in Nederland gebruikt.
Geef je naast training in Huizen
ook nog training aan andere badmintonverenigingen?
Ik geef twee avonden training aan
senioren in Velsen. Dit is op maandag
en donderdag. Dan geef ik op dinsdag hier in Huizen training aan de
senioren. Op woensdag geef ik dan
training in Heemskerk. Ook geef ik
nog training aan de jeugd van Tybb.
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Je geeft dus training aan verschillende verenigingen. Gebruik
je overal dezelfde trainingstechnieken of verschilt dit per
vereniging?
Dit verschilt per vereniging. Bij de
invulling van een training kijk ik
naar niveau en naar leeftijd. Ik houd
rekening met de mogelijkheden die
een groep heeft. Zo geef ik ook aan
de eerste groep hier in Huizen ook
een andere training dan de tweede
groep. Hier zitten ook wat oudere
spelers tussen die wat minder snel
kunnen als de mensen uit de eerste
groep. Ik pas mijn trainingen dus
aan op het niveau en de leeftijd van
de groep.
Je bent dus veel bezig met het
trainen van badmintonverenigingen. Speel je zelf nog?
In Nederland speel ik zelf niet. Ik
speel in augustus wel toernooien in
Indonesië. Daar in Indonesië is dat
allemaal heel anders. In augustus
speel je dan een maand lang alleen
maar toernooien en daar doe ik dus
aan mee.
Gebruik je nog trainingstechnieken uit andere takken van
sport bij het geven van badmintontraining?
Uit het voetbal gebruik ik technieken
voor het verbeteren van de conditie
en voor het verbeteren van het
voetenwerk.

Wat is de beste voorbereiding
voor een wedstrijd?
Tijdens de wedstrijd is het goed om
bananen te eten. In bananen zit ….
Deze stof zit ook in je lichaam maar
als je aan het sporten bent gaat dit
uit je lichaam. Als je een banaan eet
dan krijg je deze stof weer binnen.
Voor de rest is het belangrijk dat je
van te voren niet te veel eet. Het
beste zal zijn als je de avond ervoor
vroeg naar bed gaat en niet teveel
drinkt. En een warming up is heel
belangrijk. Al weet ik wel dat veel
mensen dat niet echt doen.
Dan nog een laatste vraag
voordat we zo gaan trainen. De
laatste jaren is het zo dat we in
de zomer door kunnen badmintonnen. Maar wat kun je het beste doen als je op vakantie bent
en toch zo ﬁt mogelijk aan het
nieuwe seizoen wilt beginnen?
Je kunt het beste je conditie op peil
houden door hard te lopen. Je moet
een eigen trainingschema volgen
waarbij je langzaam opbouwt met
bijvoorbeeld eerst één kilometer
lopen en dan steeds meer. Je moet
niet alleen maar in één tempo lopen
maar ook af en toe versnellen en
dan weer vertragen. Ook tussendoor
lange en korte sprinten is goed.
Je kunt het beste alle bewegingen
oefenen, bijvoorbeeld achteruit lopen
of rennen.
Bedankt voor het interview!
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SPONSORING VAN BV HUIZEN ‘96
BV Huizen ’96 is een club om trots op
te zijn. We hebben veel leden, organiseren leuke evenementen en hebben
trainers van wereldniveau die ons
leren het beste uit onszelf te halen.
Natuurlijk komt dit alles niet vanzelf.
Gelukkig hebben wij veel vrijwilligers
die veel tijd in onze club steken, maar
daarmee alleen red je het niet. Onze
club kan niet bestaan zonder de sponsoren en adverteerders. Deze zorgen
ervoor dat de site in de lucht blijft, de
club leuke toernooien kan organiseren,
wij mooie clubkleding kunnen dragen
en wij 5 keer per jaar een mooi clubblad mee naar huis kunnen nemen.

• Een advertentie in het clubblad,
welke 5x per jaar verschijnt.
• Een logo op onze internetsite, met
daarbij een link naar uw eigen site.

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

Adverteerder:
Als adverteerder sponsor je het clubblad. Met de adverteerders proberen
wij de kosten voor het maken van ons
clubblad dekkend te maken. Het clubblad verschijnt 5x per jaar en wordt
geheel in kleur gedrukt. Het clubblad
wordt onder al onze leden verspreidt
(+/- 250 leden)

Subsponsor:
Een subsponsor sponsort de club voor
een x bedrag per jaar.
Een sponsor krijgt hiervoor:
• Een logo op de telborden in de zaal.
• Plaatsing van een logo op het sponsorbord in onze verenigingsruimte.
• Een advertentie in het clubblad,
welke 5x per jaar verschijnt.
• Een logo op onze internetsite, met
daarbij een link naar uw eigen site.

Er zijn verschillende soorten advertenties:
• Hele pagina op de kaft v/h clubblad:
€ 125,- per seizoen
Evenementsponsor:
• Hele pagina in het clubblad:
Tijdens de organisatie van een evene- € 100,- per seizoen
• Halve pagina in het clubblad:
ment, zijn er bedrijven nodig die dit
€ 75,- per seizoen.
willen sponsoren.
Het kan hierbij gaan om een oliebolNaast deze advertentie, krijgt u ook
lentoernooi, de clubkampioenschappen een logo op onze site met daarbij een
of jeugdtoernooien. Het sponsorbedrag link naar uw eigen site.
wordt in overleg overeengekomen.
Een sponsor krijgt hiervoor:
• Het plaatsen van reclame in de zaal
tijdens het evenement (borden, spandoeken, etc.)

Hieronder informatie over wat sponsoring inhoudt/ in kan houden:
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De sponsoren die wij momenteel hebben, zijn:
Hoofdsponsor:
Color Holland (www.color-holland.nl)
Subsponsoren:
5 Sterren (www.devijfsterren.nl)
Neveru (www.neveru.nl)
Worldwide Travelguide (www.worldwide-travelguide.com)
Eventsponsor:
Rabobank (www.rabobank.nl)
Adverteerders:
Van Joolen, te Bussum
King Kong Sports (www.kingkong.nl)
Sport 2000 (www.sport2000.nl)
Janus (www.lekker-slapen.nl)
Wij danken deze sponsoren voor hun bijdrage tot nu toe en hopen dat jullie
nog lang onze club willen blijven steunen.
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Een beetje clubblad kan niet zonder, een beetje vereniging eigenlijk ook niet. Daarom
blaast BV Huizen’96 de rubriek ‘Wist U Dat’ weer leven in. Alle nutteloze feitjes die je
nooit wilde weten, maar toch te lezen krijgt door uw speciale reporter:
Mevr. E. Santegoeds
Wist u dat:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul Venema de beste kikker is?
Linda Muis (naam zegt het al) meer een springtouwer is?
Het heel normaal is om iemands racket in je tas te hebben?
Zeker als dit een half jaar duurt!
De dames van de ochtendploeg van de competitie wel heel rare praat hebben?
Tanja moppert dat ze hem niet omhoog kan krijgen?
Eva iets later roept of Peter (achternaam kan verkregen worden bij Mevr. E.
Santegoeds) even wil voelen?
De competitie al 3 weken bezig is?
Het herenteam grote vormen neer zet?
Maar dat dit tot nu toe alleen in getale is!
Patty en Bonnie het al heel lang volhouden?
Masja het heel normaal vind om op 1 schoen te shuttelen?
Eva om bizarre redenen een reservepaar in haar tas heeft zitten?
De kinderen van de competitiespelers heel geschikt zijn om de vloer schoon te
maken?
Team 1 op dit moment plaats 5 bezet in de competitie?
Team 1 al de aanmoediging kan gebruiken om te handhaven?
Het talent de Heije-Kromkamp veel te laat ontdekt is?
Fietsen met een volle batstas heel wat ervaring vereist.
Nicolette u hier graag van op de hoogte brengt?
Het kokergooien steeds meer in trek komt?
U het abonnementsgeld kunt overmaken op de rekening van de ex-penningmeester?
Van de 9 seniorenteams er 4 op de 5de plaats staan?
Team 3 tot nu toe als enige de nummer 1 positie bekleed?
Ook halve biertjes op de prijslijst moeten staan? Dit idee geopperd wordt door
Niels!
Je niet meer hoeft te douchen om fris te worden?
Je kunt gewoon een schoon shirt aantrekken en klaar is …..
Bv Huizen niet achterblijft? Twee tv’s naast elkaar is ook breedbeeld kijken!
Je in de krant kan komen door als een krant te spelen?
Er bepaalde mensen zijn die vinden dat het ﬁetsenrek te ver van de ingang is?
Deze ook standaard hun ﬁets haast in de ingang zetten!
Tineke gelukkig nog niet thuis was toen ze bedacht waar haar ﬁetssleutel nog
meer verstopt kon zijn?
Ik niet altijd op de hoogte gehouden kan worden van de laatste roddels, maar
dat ik ze graag wel wil lezen? Mail naar: redactie@bvhuizen96.nl
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ACTIVITEITENKALENDER
Datum
21 oktober 2007
27 oktober 2007

Dag Aktie
zondag Color Holland Jeugdtoernooi
zaterdag Culinaire avond Recreantencommissie

Tijd
10.00 - 16.00
19.00 - ?? ??

4 november 2007

zondag Competitie speelweek 5

10.00 - 18.00

11 november 2007

zondag Competitie speelweek 6

10.00 - 18.00

15 november 2007
26 november 2007

donderdag Toss-toernooi

20.00 - 22.00

maandag Deadline clubblad 3

4 december 2007

dinsdag Sinterklaas

17.30 - 19.30

9 december 2007

zondag Competitie speelweek 9

10.00 - 18.00

27 december 2007

donderdag Oliebollentoernooi

18.00 - 22.00

6 januari 2008

zondag Competitie speelweek 11

10.00 - 18.00

20 januari 2008

zondag Competitie speelweek 13

10.00 - 18.00

22 januari 2008

dinsdag Open dag

17.30 - 22.00

24 januari 2008

donderdag Open dag

17.30 - 22.00

3 februari 2008
4 februari 2008
14 februari 2008

zondag Color Holland Jeugdtoernooi
maandag Deadline clubblad 4
donderdag Start OTK

16 februari 2008

zaterdag Kampioenswedstrijden

17 februari 2008

zondag Kampioenswedstrijden

21 februari 2008
30 maart 2008
31 maart 2008

10.00 - 16.00

donderdag Toss toernooi
zondag Color Holland Jeugdtoernooi

19.45

20.00 - 22.00
10.00 - 16.00

maandag Deadline clubblad 5

6 april 2008

zondag Clubkampioenschappen

10.00 - 18.00

13 april 2008

zondag Clubkampioenschappen

10.00 - 18.00

19 april 2008
6 mei 2008
27 mei 2008

zaterdag Slotavond OTK

19.00 - ?? ??

dinsdag Ouder - Kind toernooi
dinsdag Algemene Leden Vergadering

20.30
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VERJAARDAGEN
OKTOBER
John Sauerbier
Peter Bos
Henk Jansen
Mathijs van Son
Linda Muis
Peter Bes
Marinda Barmentlo
Thomas Bakker
Twan Boerenkamp
Marion Bakker
Theo Henrichs
Ilja Meewezen
Yme Dikkerboom
Ineze Kuznecova
Kim Houtkamp
Ricardo Moll
Wil Verkerk

01-10
03-10
03-10
03-10
04-10
07-10
10-10
11-10
13-10
18-10
22-10
22-10
26-10
26-10
28-10
28-10
31-10

NOVEMBER
Jan Lovink
Patrick de Groot
Ronald van Huissteden
Michelle Kooij
Anouk Bunschoten
Kevin Perquin
Marthe Stalenhoef
Kevin Yspeert

01-11
02-11
07-11
09-11
14-11
16-11
20-11
20-11

Annemarie Eggen
Leo Hagebeek
Wil Harthoorn
Mark van Werven

26-11
28-11
30-11
30-11

DECEMBER
Tessa Delforno
Marjolein Does
Rene van Engelen
Loes Naus
Anja Karelse
Fons Krijnen
Laila Hussein
Hermann Robben
Marja Kos - Schaap

01-12
03-12
03-12
07-12
09-12
10-12
13-12
22-12
25-12
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Telefoon: 036-5319543 of 035-5250878

Kerstbuffet 2007
Luxe Warm/koud Kerstbuffet 2:

€ 26,50 p.p.

Voorgerecht:
- Pasteitje met wildragout / bospaddestoelenragout
Of
- Ossenstaartsoep met een scheutje Madaira
- Bospaddestoelen roomsoep met verse kruiden
Warm:
- Gebraden kalkoenrollade met een compote van cranberry, sinaasappels en rozijnen
- Herten sausijsje op een bedje van kruidenzuurkool
- Gevulde tongrolletjes met roze zalm in een bearnaisesaus met een vleugje saffraan
- Romige aardappeltaart uit de oven gegratineerd met kaas met zwarte peper
- Wilde kruidenrijst met abrikozen en versgebrande noten
- Op provinciaalse wijze gestoofde rode kool met sinaasappel en rozijnen
- Haricotsvertsbuideltjes gebonden met bacon met Provençaalse kruiden
- In rode wijn zacht gestoofde peertjes met kaneel en kruidnagel en bruine suiker
Koud:
- Rundvleessalade “als in Antwerpen” met winterpeen, ui en peterselie afgegarneerd met gevulde eieren
en diverse luxe fruitsoorten.
- Huisgemaakte zalmsalade met vers gerookte zalm, sardientjes en gerookte makreel opgemaakt met
citroen, dille en grote kappertjes
- Schotel gerookte eendenborstﬁlet en wildpaté opgemaakt met luxe fruitsoorten, noten en cranberrysaus
- Groene gemengde salade met reepjes gerookte kalkoen, gehakte noten en frambozendressing
- Begeleidende sausjes en huisgemaakte kruidenboter
- Diverse luxe broodsoorten waaronder breekbrood

