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Van de voorzitter
We lopen alweer richting het einde van het badmintonseizoen. Eind mei volgt traditie getrouw nog het
slottoernooi. Daarna is er voor degene die dat willen nog de mogelijkheid om in juni door te spelen. En wie
wil dat nou niet? Vorig jaar heeft hier een grote groep recreanten gebruik van gemaakt. We hopen dat dat
dit jaar weer gebeurt. Hoe meer spelers hoe lager de kosten dus aarzel niet en schrijf je in.
Terwijl ik dit schrijf zit ik nog bij te komen van een super leuk toernooi van BVO wat we hier in de Bindelwijk
hebben gespeeld. Extra leuk was het dat er ook verenigingen van buiten onze club mee deden. Zo zagen we
onder andere Guus, onze oud-trainer, weer eens.
Natuurlijk waren er ook weer clubkampioenschappen. Deze jaarlijks terugkerende strijd leverde zoals
gebruikelijk een aantal zeer spannende wedstrijden op. Ik heb deelnemers dieper zien gaan dan ik ze ooit op
een doordeweekse maandagavond heb zien doen. Hierdoor gaat je badmintonspel in korte tijd snel vooruit.
Tijdens het slottoernooi, zullen de winnaars gehuldigd worden.
Dit jaar bestaat onze club alweer 45 jaar. Nog steeds zijn we een bloeiende vereniging. We hopen dat we ook
volgend seizoen weer met veel enthousiaste leden onze mooie sport kunnen beoefenen. Het zou mooi zijn
als we nog wat nieuwe leden kunnen begroeten. Zouden jullie allemaal eens willen nadenken of er iemand
in je omgeving is die het leuk zou vinden om te gaan badmintonnen. We starten het volgende seizoen op
maandag 18 augustus.
Bij deze wens ik jullie allen nog veel spelplezier op de laatste maandagen van dit seizoen en voor later een
goede vakantie.

Jaap Teule
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Jeugdpagina
Zomer
Beste jeugdleden,
De maand mei is de laatste speelmaand van het seizoen
2013/2014.
De temperaturen lopen gestaag omhoog, wat het binnen
badminton spelen minder aantrekkelijk maakt.
We gaan liever naar buiten om de avond vierdaagse te lopen,
lekker te fietsen of te wandelen in de natuur en natuurlijk voor ons
BVO jeugduitje.
Maandag 26 mei is de allerlaatste speelavond met ouders,
verzorgers, vriendinnen, vriendjes broers of zussen.
Iedereen is welkom, dus neem gezellig iemand mee!
Terugblik
Ik wil de jeugdleden bedanken voor hun inzet. Op dit moment hebben we gezellige, goedwillende,
luisterende jeugd. Het gevolg hiervan is dat je, naar mijn mening, ook speelplezier aan het badmintonspel
beleeft. Hartelijk dank aan alle begeleiders die allerlei activiteiten in goede banen hebben geleid.
Janneke Verweij, de creatieve kracht achter de schermen, gaat ons verlaten. Zij verzorgde de
sinterklaascadeautjes, kerstinkopen, de versieringen, echt de creatieve kant wat de meerwaarde aan onze
club ten goede kwam.
Bij deze vraag ik of er een ouder of verzorger haar plaats wil invullen.
Meldt U bij mij, Gijs.
Verder hoop ik dat alle jeugdleden op hun scholen en opleidingen ook succes en vooral vooruitgang hebben
geboekt het afgelopen schooljaar. We zijn aan vakantie toe.
Hele prettige vakantie! Geniet ervan en gezond weer terug.
Tot 18 augustus, de eerste speelavond in het nieuwe seizoen.
Namens de jeugdcommissie,

Gijs Bosma
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Nieuws van de Technische Commissie
B.V.O. activiteiten / senioren
Teamindeling Competitie 2014/2015
Derde klasse herenteam

Vierde klasse Mix team

Jaap

Kitty

Maarten

Nicolette

Arjun

Mariëlle

Hans

Ron v d K

Ron K

Dieter

Sajjad

Rustam

Vierde klasse Mix team

Reserve:

Nathalie

Monique

Jan

Gehena

Sonja

Jurriën

Ingrid

Carmillo

Corina

Peter

Vincent

Sabine

Clive

Frans

Frank

Tom

Marcel geeft volgend jaar de senioren competitieteam weer training. Daar zijn we heel blij mee!

De start van het nieuwe seizoen is op maandag 18 augustus 2014
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Clubkampioenen
De afgelopen weken zijn er diverse partijtjes gespeeld om te
ontdekken wie zich dit jaar de clubkampioenen van Badminton
Vereniging Ouderkerk mogen noemen.

Kampioen zijn geworden:
Heren Enkel Competitie —> Hans
Dames Enkel Competitie —> Kitty
Dames Dubbel Competitie —> Nicolette en Kitty
Heren Dubbel Competitie —> Jaap en Dieter
Gemengd Dubbel Competitie —> Nicolette en Ron K.
Dames Dubbel Recreanten —> Yvon en Moniek
Heren Dubbel Recreanten —> Saijad en Jurriën
Gemengd Dubbel Recreanten —> Marjo en Jan Hein
Veteranen Recreanten —> Wout

Allemaal van harte gefeliciteerd!
De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens het eindtoernooi op maandag 26 mei.

Namens de T.C. ,
Kitty & Tom
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Tussendoortje van Hein… is ook fijn
Ook deze keer een recept van Jan Hein. Hij mag ook graag in de keuken staan. Deze recepten heeft hij tijdens
een kookworkshop op Bali uitgeprobeerd. En natuurlijk ook thuis klaargemaakt.
Recepten:
Pisang Goreng (gebakken banaan)
Voor het beslag:
250 gram rijstmeel
Bananen
Water
Snufje zout
Olie in de wak voor het frituren.
Maak een beslag van de meel en het water. (soort pannenkoekbeslag, zelfde dikte)
Snij de banaan door de helft en dan in 3-en. Haal de banaantjes door de beslag en bak ze in de olie tot ze aan
beide kant lichtbruin zijn. Beetje poedersuiker erover.

Gado Gado
1 komkommer
Bosje kouseband
Taugé
Tofu
1 tl zout
Pinda’s
3 tl petis
2 knoflooktenen
3 kleine groene pepers (taberauwit)
1 lime
Olie
Doe de knoflooktenen, de pepertjes en zout in de vijzel en maal fijn.
Pinda’s frituren tot ze bruin zijn, dan uit de wok in de vijzel. Maal fijn met de vorige ingrediënten. 3 kleine
lepels petis in vijzel, glas heet water erbij en mixen. 1 kwart stukje lime erdoor met de vijzel en maak het tot
een pindasaus.
Snij de boontjes in stukjes. Zet de boontjes in het water en kook ze 5 minuten. 30 seconden de taugé erbij.
Afgieten en in de slakom doen.
Schil de komkommer en maak kleine blokjes. Stop in de slakom.
Snij de tofu in blokjes en frituur ze. Na het frituren in kleinere blokjes snijden en in een slakom doen. Alles
door elkaar mixen. Satésaus erover. Eventueel nog een schepje seroendeng.
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Zoete sambal
2 lombok pepers
1 tomaat
3 tenen knoflook
1 tl zout
1 tl trassie
2 tl palmsuiker
2 lepels olie
Doe de knoflook, trassie, zout en de pepers (zonder kroontje, lijsten en zaadjes) in de vijzel. Maal het fijn.
Dan de tomaat in stukjes erbij. 2 tl palmsuiker erbij en verder malen.
Doe 2 lepels olie in de wok. Frituur het goedje zo’n 2 minuten. Dan vanuit de wok in een potje. Ongeveer 10
dagen houdbaar in de koelkast.
Voor hete sambal 5 hot chilipepers erbij doen (alleen als je het aan durft)!

Mais koekjes
6 jonge maiskolfen
4 sjalotten
Stukje gember 3cm
2 tenen knoflook
Bosje selderij
1 lombok peper
1 tl zout
1 tl trassie
2 kleine groene peper
3 eieren
Olie voor het wokken
Mais snijden van de kolf (hele dunne plakkjes), ui in stukjes. Gember schillen en in kleine stukjes, peper
zonder zaadjes in stukjes, kleine hete pepertjes heel erbij, knoflook in stukjes, zout erbij, trassie erbij en dan
alles door de vijzel malen.
Vervolgens mais in de vijzel en de selderij erbij. Door de vijzel. Dan alles in een kom en de eieren erbij tot
een papje. Vervolgens een lepel van het mengsel in de hete wok. Het worden vanzelf koekjes. Zo’n 5 lepels
in de wok tegelijk. Bakken tot ze bruin zijn. Heel lekker!
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Vissaté
150 gram tonijn
Stuk jonge kokos
Stuk medium oude kokos
3 grote lombokpepers
1 tl trassie
¼ lime
1 tl zout
2 kleine chilipepers
Dikke platte satéstokjes
Zaadjes uit de lombokpeper, peper klein snijden en in de vijzel
1 tl trassie in de vijzel
Pepertjes in kleine stukjes in de vijzel
1 tl zout in de vijzel. Dit allemaal malen.
Vervolgens tonijn spoelen, graatjes eruit en in kleine stukjes in de vijzel. Jonge kokos in de vijzel raspen.
Medium kokos in de vijzel raspen. Dan alles goed mixen en malen. Doe ook de sap van de lime erbij.
Gehaktbol van maken. Dan de gehakt om de satéstokjes drukken.
Tip: na de gehakt, olie op je vingers om geen last te hebben van de chilipepers.
Vervolgens stokjes saté grillen op grillplaat of barbecue.
SELAMAT MAKAN! (eet smakelijk)

Jan Hein
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Van de Ledenadministratie
Wij verwelkomen het volgende nieuwe lid:
Junioren:


Donna ter Wille

Ledenstand per mei 2014
32 junioren
68 senioren
100 leden totaal

Lidmaatschap seizoen 2014/2015
Misschien ten overvloede, maar indien je besluit om je lidmaatschap op te zeggen,
doe dit dan vóór 1 augustus aanstaande. Opzeggen ná 1 augustus betekent dat je
automatisch lid bent voor het nieuwe seizoen en daarmee ook de contributie
verschuldigd bent.

Jarigen in de zomermaanden
Juni 2014
3 Kevin Bouwmeester
3 Dieter Pater
5 Bjorn de Jong
7 Anita Vlug
8 Ans van 't Hoff
8 Carmelo Hurtado Rivera
10 Justin de Graaf
15 Leon Hurtado Rivero
16 Emily de Bock
19 Donna ter Welle
26 Tom van der Veen

Juli 2014
5 Robbert Evers
13 Michiel van der Velde
19 Stijn van der Erf
22 Jo Sieben
23 Luna Högemann
23 Noa Högemann
25 Nicky Lai
27 Lucas Stapper
28 Roelof van Exter

Augustus 2014
4 Leonie Schuwer
16 Harm Last
23 Irma van den Ancker
24 Oskar Saan
28 Frans Rauwe

Namens de Ledenadministratie,
Ron
Email: ledenadministratie [at] bvo-ouderkerk.nl
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Extra’s
Middels dit schrijven wil ik eerst Kitty en Tom bedanken voor al het
plezier dat zij ons iedere keer weer voorschotelen.
Het sinterklaasgebeuren, het kersttoernooi, het eindejaarstoernooi en
j.l. zondag weer een toernooi met badmintonners van andere
verenigingen.
Elke keer weer een andere opzet, waarbij de wat mindere spelers
kunnen meedoen met de beste onder ons. Dit geeft mij iedere keer
weer moed om mee te doen.
Wat mij betreft mogen, bij zo'n evenement, er best meer leden van
onze club meedoen. Daar en tegen heb ik wel het idee dat de
organisatie tevreden was. Als dat moet blijken uit de traktatie die Kitty bij de koffie serveerde dan zit ik er
niet ver vandaan.
Ik hoop dat ik nog heel lang kan blijven deelnemen aan de door Kitty en Tom te organiseren evenementen.
Bestuur, trainers en degenen die hand- en spandiensten voor onze club verlenen ook bedankt, want ik weet
een klein beetje uit ervaring dat steeds minder mensen bereid zijn om iets voor een vereniging of
liefdadigheidsinstellingen te willen doen daar alleen al kom ik graag in de sporthal en niet alleen om te
spelen.
Hierbij kan ik meteen gebruik maken om u allen een prettige vakantie te wensen en een tot ziens.
Wout Mansvelder

Wil jij ook iets kwijt in het clubblad?
Stuur je tekst naar de redactie van dit blad: anita [at] wannadive.nl
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