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Van de voorzitter
Terugblik op de ledenvergadering
Op de ledenvergadering hebben we Wout kunnen bedanken voor zijn inspanningen voor onze
vereniging door hem erelid te maken. Samen met Gijs hebben we nu twee ereleden die nog actief
zijn binnen de club. De badmintonbond heeft het vrijwilligerswerk van Wout ook op zijn waarde
geschat en heeft zoals op de vergadering al vermeld hem de erepenning in brons toegekend.
(Gouden en zilveren penningen worden alleen uitgereikt aan mensen die actief zijn in de regio of
zich op landelijk niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de bond.) Op het moment dat ik dit
schrijf is de erepenning net binnengekomen en kan die aan Wout worden uitgereikt.

Gelukkig blijkt tijdens de ledenvergadering ook dat we financieel gezien nog steeds gezond zijn.
Ondanks huurverhogingen van de Sporthal hoeven we de contributie niet te verhogen. Dit komt
vooral doordat we momenteel veel leden hebben. Veel méér leden kunnen we niet hebben zonder
uitbreiding van zaalruimte. De wachttijden tussen de speelronden van 20 minuten zouden anders te
groot worden. We staan op het punt te moeten beginnen met een wachtlijst voor senioren.

Voor de oudere leden is het geen nieuws dat ze geacht worden oud-papier op te halen. Voor de
nieuwe leden natuurlijk wel. Wees gerust zou ik zeggen. Je hoeft maar 1 keer in de 3 á 4 jaar een
zaterdagochtend papier op te halen. Samen met andere leden is dit best gezellig. Op de
gemeentewerf in het schaftlokaal wordt je ontvangen met koffie en wordt afgesloten met broodjes
en soep. Zoals gezegd levert het de club een aanzienlijk bedrag op. Alvast bedankt als je dit jaar
oud-papier gaat ophalen.

Jaap Teule
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Jeugdpagina
Complimenten van Gijs
Beste Jeugdleden en Jeugdtrainers,
Het mag wel eens gezegd worden: we bezitten een hele gezellige groep bij de Jeugd! Iedereen speelt
en traint met elkaar zonder veel gemopper. Hulde ook aan de opzet van onze huidige
trainingsmethode. Het zorgt voor de juiste motivatie en iedereen lijkt het te waarderen.. De trainers
en begeleiders spannen zich erg in om het Jeugdprogramma zo goed en zo leuk mogelijk in te vullen.
Er wordt gelet op voldoende variatie in de training en genoeg tijd om parrtijtjes te spelen. Het wordt
gestimuleerd om ook vaak af te wisselen zodat je tegen verschillende keren leert spelen. De jeugd
zelf pakt dat ook prima op en de sfeer op de banen is prima.

Sinterklaas
Dit heb ik allemaal natuurlijk ook doorgegeven aan de SInt en nu heeft de Goede Man laten weten
dat hij op maandag 03 december zorgt voor wat leuke Sinterklaasverrassingen. We zullen dan ook
allemaal grappige Sinterklaas-badminton spelletjes spelen, die leuk zijn voor groot en klein.
We maken er een gezellig avondje van !!

Nog meer complimenten !
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ik een aantal namen genoemd van vrijwilligers die een
bijdrage leveren aan het begeleiden van de jeugd.
Met name Mark Herni wil ik dit keer eens in het zonnetje zetten, daar Mark zich altijd enorm inzet
voor de jeugd, ook al is hij zelf geen lid van onze vereniging en hij inmiddels ook geen kinderen op de
club meer heeft.
Mark, onze waardering is groot! Veel dank voor je enthousiaste inzet en energie.
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Kerstminton:

Ouder-Kind toernooi !!

Tja en natuurlijk gaan we ook Kerst vieren…
Op maandag 17 december versieren we de hal in Kerstsfeer en slaan we de shuttles op de maat van
Jingle Bells. Desnoods in een Hip-Hop versie. Maakt allemaal niet uit, als het maar gezellig is.
Op verzoek van vele ouders oganiseren we deze avond een extra Ouder-Kind toernooi. We nodigen
alle ouders dan ook van harte uit om 17 december de sportschoenen aan te trekken en mee te
komen met hun kinderen. Alle aanwezige ouders worden ter plekke samen met hun kinderen
ingedeeld in Teams om het samen tegen andere ouder-kind koppels op te nemen. We rekenen op
een geweldige opkomst en beloven u een hele leuke avond!
We ronden daarmee het jaar 2012 af , 17 december is namelijk ook de laatste les van het jaar.

Nieuwjaarsbollen
En natuurlijk zien we elkaar dan weer op maandag 7 januari voor de eerste les van 2013 èn……voor
de traditionele Nieuwjaarsbollen!!
Dit mag je niet missen want de oliebollen zijn zelfgebakken door de meester en ze zijn echt
verrukkulluk!!
Ook de ouders van de jeugd zijn altijd van harte welkom bij deze Nieuwjaarstraditie, dus zet het
vooral in de Agenda's: 7 januari 2013 om 20.00 uur in de bar van de Bindelwijk!

Namens de Jeugdcommissie, hartelijke groeten Gijs Bosma
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Maandag 17 december: OUDER-KIND TOERNOOI !!

Alle ouders en kinderen opgelet:
Maandag 17 december 19.00 - 20.00
Ouder-Kind toernooi in Kerstsfeer!
Aanmelden mag, maar spontaan komen op de 17e is ook
goed! Indeling van ouder(s) en kind(eren) wordt ter
plekke geregeld.

Als TEAM spelen jullie samen de sterren van de hemel
en dat alles in Kerstsfeer!
Het gaat vooral om plezier,
en het bundelen van jullie krachten als familie.

We hopen jullie allemaal te zien!
Welkom namens het team van de Jeugdcommissie
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Verbazing alom………….Wout Mansvelder
Tijdens de jongstleden gehouden jaarlijkse ledenvergadering wist ik niet wat ik hoorde toen de
voorzitter mijn naam noemde en zijn speech tot mij richtte. Je gaat badmintonnen omdat je het je
leuk lijkt, je verborgen talenten ontdekken (ahum), om contacten op te doen, kennismaken met
anderen, maar bovenal gezond en actief blijven.
Bij bovengenoemde blijkbaar niet alleen, want jaren geleden tijdens de voor mij eerste
ledenvergadering vroeg Gijs om versterking bij de jeugd, want de groepen werden inmiddels te
groot om alleen te runnen. Omdat ik al enige tijd in de gymzaal actief was bij de turnvereniging Odin
dacht ik een uurtje eerder aanwezig zijn kan er wel bij, het houdt je jong hoor je altijd in de
wandelgangen vandaar dat ik me beschikbaar stelde. Achteraf bleek dat er meer te doen is dan
spelen en de trainer bij te staan. Fred Laarschot stopte met zijn werkzaamheden bij het vervaardigen
van ons clubblad en om Mary Eenink (die toen de redactie had) wat bij te staan kreeg ik opeens
meer te doen dan verwacht.
De voorzitter merkte ook op dat door het verzorgen en distribueren van het clubblad het bestuur
meteen op de hoogte wordt gebracht van leden die al enige tijd niet gespeeld hebben door o.a.
blessures of dies meer zij. Dit doormiddel van het bezorgen van het blad bij hun thuis en daarop
geschreven een tot ziens en tevens het beste te wensen kreeg ik al snel het waarom te horen.
Tijdens de lof uitingen brak het zweet me min of meer uit maar toen de voorzitter een verzoek aan
de aanwezige leden deed om Wout voor te dragen en hem te promoveren tot erelid werd het nog
erger. Op dat moment toen de vergadering er volmondig, doormiddel van een luid applaus, mee
akkoord ging voelde ik mijn shirt nog natter worden. Erelid en tevens nog lid van verdienste, (al een
x aantal jaren geleden mogen ontvangen) het tweede was blijkbaar niet voldoende.Het een en ander
moet gedaan worden bij de vereniging en ik doe het met heel veel plezier en weet er tijd voor te
maken.
Allen nogmaals bedankt voor deze ereprijs.
P.s. Mijn vrouw Marret en dochter Mireille waren ook getuige van het gebeuren. Dat zij het een en
ander geheim weten te houden was/is niet zo verwonderlijk, want een tijdje geleden werd mij een
oorkonde van de Hartstichting uitgereikt wat ook een enorme verrassing was. Zelfs dat Gijs op een
slinkse manier haar 06 nummer wist te achterhalen zegt natuurlijk al genoeg. Fijn dat zij aanwezig
waren, want zo kon ik de ontvangen bloemen aan hen overdragen.

Hartelijke groeten, Wout Mansvelder
N.B. Ik heb inmiddels al enige voordelen opgemerkt. 1. ik word extra gegroet; 2. de deur wordt voor
me opengehouden; 3. ik hoef niet te wachten om te gaan douchen, mag van een aparte ruimte
gebruik maken. Alleen is me nog niet opgevallen dat wanneer het afhangbord vol hangt en daardoor
alle velden bezet zijn haar of zijn label weghaalt om plaats te maken.
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Nieuws van de Technische Commissie
B.V.O. activiteiten / senioren seizoen 2012-2013
DATUM

ACTIVITEIT

BIJZONDERHEDEN

Maandag

Kerstsokkentoernooi

Alle leden

Laddercompetitie recreanten

Recreanten

17-12-2012

Februari / Maart
8x

Tijdstip: 21.30-22.30

Zondag

Start Clubkampioenschappen

07-04-2013

Voor competitiespelers en
recreanten

9.00-12.00 uur

Overige data:
maandag 8 -15-22- april

Zondag verplicht
Een (1)maandag als verhindering
mogelijk!
Inschrijving sluit 11 maart

en 6 mei

Zondag

Inschrijving via lijst in de sporthal v.a.
25 februari

Voorjaarstoernooi

Alle leden

Eindejaartoernooi

Alle leden

21-04-13 optie
10.00-1300 uur

Maandag
27-05-13
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HET KERSTSOKKENTOERNOOI
MAANDAGAVOND 17 DECEMBER
AANVANG 20.00 UUR
JIJ SPEELT TOCH OOK MEE?
SCHRIJF JE SNEL IN!
NAMENS DE TC;

KITTY

TOM
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Eten met Geert…………da’s niet verkeerd
Revalideren met Geert…………………ook niet verkeerd!
Het zal een ieder niet ontgaan zijn dat ik vanaf februari 2012 niet meer in de zaal verschenen ben
(aan de bar is een geheel ander verhaal). Reden hiervoor is dat ik tijdens mijn inval beurt voor Peter
Schouten tijdens mijn enkel wedstrijd door mijn knie ging.
Hevige pijnen vielen mij ten deel en op naar het ziekenhuis. Hier werd geconstateerd dat mijn
meniscus aan beide zijden gescheurd waren. De week daarop mocht ik terugkomen en wegens
slotverschijnselen werd besloten om op vrijdag te opereren. Na de operatie voelde het een stuk
beter en minder pijn, maar……..ook geconstateerd werd dat mijn kruisband ook was afgescheurd.
Na veel overleg besloot ik bij de Bergman kliniek de operatie te laten uitvoeren maar ik moest eerst
nog diverse testen ondergaan om te kijken of de operatie echt noodzakelijk was. Het was snel
duidelijk dat de knie erg instabiel was en de operatie werd gepland. jl 21-06-2012 werd er een
nieuwe kruisband op gezet en de revalidatie gestart.
Tussentijds nog longembolieën gehad waar we ook maar net op tijd bij waren, een paar uur later en
de schrijver van dit stuk had nimmer meer een biertje kunnen happen. Sinds mijn operatie ben ik
direct gestart met revalideren, en mensen die bekend zijn met een kruisbandoperatie weten dat de
revalidatie hiervan 9 maanden tot een jaar bedraagt.
Pffffff!!!!!! Vanaf het begin 3 keer per week fysiotherapie en dit houd ik nog steeds vol. Het ziet er
op dit moment goed uit, de knie herstelt goed en ik loop voor op het revalidatie schema, op dit
moment heel veel balans-kracht-loop- en sprongtraining.
Doel voor mij is om te proberen met de
clubkampioenschappen terug in de zaal
te verschijnen zodat ik iedereen weer alle
hoeken van het veld te laten zien.
BEWARE!!!!!!!
Binnenkort kom ik weer gezellig een
biertje happen en een ieder weet
……………..belofte maakt schuld.

GEERT
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Gerecht: Semi-freddo van acaciahoning, gewelde
pruimen en abrikozen, crumble van koek
Semi-freddo van acaciahoning:
6
8
350
1

stuks eieren
stuks eidooiers
gram acaciahoning
100
gram witte basterdsuiker
liter slagroom

Eieren opslaan met de honing en de
basterdsuiker. Slagroom lobbig slaan en het
eimengsel door de slagroom spatelen. Storten
in een bak en in de vriezer plaatsen. Na 1 nacht
vriezen portioneren in de gewenste vorm.

Gewelde pruimen en abrikozen:
1 kilo gedroogde abrikozen, 1 kilo gedroogde pruimen
Witte wijn, korianderzaadjes, kaneel, kruidnagel, vanille, tonkaboon, suiker naar smaak, kardemom
en steranijs.
Alles opzetten en aan de kook brengen. Ongeveer een half uur zachtjes laten pruttelen. Bewaar in de
koelkast tot gebruik.

Crumble:
360
gram
300
gram
Iets zout

boter
bloem

300
300

gram
gram

gele of bruine basterdsuiker
havermout

Alles bij elkaar en wrijven met je handen totdat het kruimelig is. Op bak matjes of vetvrij papier en
afbakken op 150 graden Celsius tot gaar. Gebruik als garnituur bij het nagerecht.
Snijd een mooie vorm van de semi-freddo en plaats op een bord. Doe hier bovenop een mooie schep
van de gemarineerde pruimen en abrikozen. Garneer met de crumble.

EET SMAKELIJK!
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Van de Ledenadministratie
Ledenstand per 21 november 2012
28 junioren
77 senioren
105 totaal

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Lars de Jong (junior lid)
Maaike Kadijk (junior lid)
Alysha Mooij (junior lid)

Vincent Bakkenist (senior lid)
Piet van de Kamp (senior lid)

Jarigen
December 2012
3 Jan van Deudekom
4 Björn de Rijk
9 Kitty Stavenuiter
10
16
18
19
23
25
31

Ger Ramakers
Karin Vrolijk
Marijke Wendel de Joode
Valeska Wolfs-Staats
Zarà Holslag
Gerard de Jong
JanHein Studulski

Januari 2013
1 Eric van der Aa
2 Hans Keijzer
12 Joris Jonkers Both
27 Sajjad Ali
28 Yaël van der Marck
30 Jurriën de Smit

Namens de Ledenadministratie,
Ron
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