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Jaap Teule
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Chiel van der Velde
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1191 RD Ouderkerk a/d Amstel
T: 020-4961864 E: michael.van.der-velde@planet.nl
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Vincent Sala
Koningin Emmalaan 23
1191 BL Ouderkerk a/d Amstel
T: 020-4964337
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Dieter Pater
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T: 020-4965897
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Jan van Deudekom
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Marc Henri
T: 020- 4416564
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Anita Vlug
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Ron van der Keur
Beverenstraat 35
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T: 020-6739818
E: ronvdkeur@hetnet.nl
Ledenadministratie:
Ron Korrel
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1191 KL Ouderkerk aan de Amstel
T: 0297-582258 E: ledenadministratie@bvo-ouderkerk.nl
Tech. commissie & alg. bestuurslid:
Kitty Stavenuiter
Kon. Julianalaan 13
1191 CD Ouderkerk a/d Amstel
T: 020-4968960
E: kittyStavenuiter@hotmail.com
Technische Commissie:
Tom van der Veen
T: 020-6593343
Kitty Stavenuiter
T: 020-4968960
Jeugdtrainer:
Gijs Bosma
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T: 020-4964525
E: oo.bosma@simpc.nl
Jeugd – en Seniorentrainer:
Marcel Lodder
T: 06-25044976
E: marcellodder1@gmail.com
Website BVO:
Ron Korrel
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Accommodatie
Sporthal “Bindelwijk”
Kon. Julianalaan 1
1191 CD Ouderkerk a/d Amstel
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Van de voorzitter
Op de ledenvergadering van vorig jaar werd een flink te kort begroot voor het afgelopen badmintonseizoen.
Door zo zuinig mogelijk om te gaan met het huren van de zaal en wat groei in het aantal leden is het tekort
enigszins meegevallen. Maar een tekort is er. Zie hiervoor de Staat van Baten en Lasten die Chiel publiceert
verderop in dit clubblad. Op deze vergadering is ingestemd met een verhoging van de contributie voor de
competitiespelers. Of verdere contributieverhogingen nodig zijn, wordt op dit moment nog door het bestuur
onderzocht. De begroting laat ook voor het komende seizoen nog een flink tekort zien. De snelste en ook
leukste manier om wat aan dit tekort te doen is het winnen van nieuwe leden. Denk alsjeblieft eens na, wie
in je omgeving over te halen is om te gaan badmintonnen.
Dan nu een wat leuker onderwerp. Bijna ieder jaar is er wel een bestuurslid dat zijn of haar termijn van 3 jaar
er weer op heeft zitten. Na een studie in de archieven van de kamer van koophandel is gebleken dat Kitty dit
jaar moet aftreden. Zij is in 1993 voor het eerst toegetreden tot het bestuur. Met 7 termijnen van steeds 3
jaar kom je op 21 jaar. 1993 plus 21 is 2014. Met recht kun je dan dus spreken van een zeer ervaren
bestuurslid. Haar kennis van de gang van zaken binnen onze vereniging is dan ook bijzonder groot. Gelukkig
heeft Kitty aangegeven dat ze herkiesbaar is. Super!
De komende ledenvergadering zal op maandag 20 oktober zijn. Traditie getrouw proberen we weer binnen 2
speelronden de vergadering af te ronden. Bij dezen is iedereen van harte uitgenodigd. Wil je goed beslagen
ten ijs komen, lees dan vooraf even de notulen en het financieel verslag in dit clubblad.

Groet,

Jaap Teule

AGENDA – Ledenvergadering 20 Oktober 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

45ste jaargang

Opening
Notulen van de algemene ledenvergadering van oktober 2013.
Financiële verantwoording 2013/2014 en begroting 2014/2015.
Maatregelen om tot een aanvaardbare begroting te komen.
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
(Her)verkiezing bestuursleden.
Verslag ledenadministratie.
Verslag jeugdcommissie.
Verslag technisch commissie.
Verslag competitieleider.
Rondvraag en sluiting.
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Notulen Ledenvergadering 24 oktober 2013
1. Opening
Jaap opent de ledenvergadering om 20.45 uur. Hij heet de aanwezigen welkom en biedt hen koffie, thee of
een verfrissing aan op kosten van de vereniging.
De voorzitter verwijst naar de agenda met bijbehorende stukken die is gepubliceerd in het clubblad van
september 2013.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2012
Over de notulen worden een paar opmerkingen gemaakt. Geconstateerd wordt dat, in plaats van Maarten,
Geert deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Tom vraagt of het clubblad vanwege de advertenties nog
steeds in gedrukte vorm in plaats van digitaal blijft verschijnen. Het bestuur beantwoordt deze vraag
bevestigend. Verder vraagt Tom naar de competitie voor 2-tallen, waarover onder punt 8 van de notulen
wordt gesproken. Deze competitie is afgelast omdat het te kort dag was om deze nog te kunnen
organiseren.
De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
3/4.

Financiële verantwoording 2012/2013 en begroting 2013/2014; maatregelen om tot een
aanvaardbare begroting te komen

Chiel meldt dat de rekening van het afgelopen seizoen een (klein) positief resultaat laat zien. Jaap geeft aan
dat in de begroting rekening was gehouden met een tekort, maar dat dit werd opgevangen door een
toename van het aantal leden. Voor 2013/2014 komen we echter uit op een tekort van meer dan € 4.000,=.
Daarom heeft het bestuur een - ook in het clubblad al besproken -bezuinigingspakket uitgewerkt, dat Jaap
nader toelicht. Met de bezuinigingen wordt het tekort teruggebracht tot € 2.700,=. De belangrijkste
maatregelen zijn dat de woensdagavond-spelers (voor de rest van het seizoen) en de deelnemers van de OTK
zelf de kosten van de extra zaalhuur betalen.
Voor wat betreft de woensdagavondspelers stelt Jaap voor dat de belangstellenden zich hiervoor per email
opgeven. Daartoe zal een email aan alle leden worden toegezonden. Op dit moment maken circa 15 spelers
gebruik van de woensdagavond; als deze mensen zich allemaal zouden aanmelden, zouden de kosten per
deelnemer uitkomen op € 45,=. Er geldt een minimum van 10 deelnemers. De vraag van Cor of de leden per
avond kunnen betalen wordt ontkennend beantwoord; je geeft je op voor de rest van het seizoen. Het
voorstel leidt tot een stevige discussie in de zaal. Peter vindt het niet correct dat de woensdagavondspelers
halverwege het seizoen met een nadeel worden geconfronteerd en stelt voor om de contributie voor alle
leden met € 10,= te verhogen. Jaap besluit uiteindelijk het voorstel van Peter samen met het voorstel van
het bestuur tijdens de vergadering in stemming te brengen. De stemmen blijken te staken: 19 leden zijn vóór
het voorstel van het bestuur en 19 leden stemmen voor het voorstel van Peter.

45ste jaargang
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Omdat het kennelijk niet zal lukken om tijdens de vergadering een knoop door te hakken, stelt Jaap voor om
alle clubleden per email te vragen hun stem uit te brengen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De vergadering stemt vervolgens in met het voorstel tot contributieverhoging voor de deelnemers aan de
OTK.
Omdat de ledenvergadering altijd plaatsvindt als het nieuwe seizoen al begonnen is, stelt het bestuur de
aanwezige leden ten slotte voor om nu al te besluiten tot een contributieverhoging met € 10,= voor het
seizoen 2014-2015. Dit houdt verband met de verhoging van de bondscontributie met van 1 januari 2014.
Hiertoe wordt door de vergadering besloten met een meerderheid van de stemmen.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Jan merkt op dat de financiële stukken weer tot in de puntjes verzorgd waren en overhandigt het verslag van
de commissie aan het bestuur. De penningmeester wordt met een applaus van de zaal bedankt voor
bewezen diensten.
Volgend seizoen zal de kascommissie bestaan uit Geert en Maarten, die zich hiervoor tijdens de vergadering
aanmeldt.
6. Verslag ledenadministratie
Ron Korrel geeft de actuele ledenstand weer. Er hebben zich voor het nieuwe seizoen 8 senioren en 11
jeugdleden afgemeld. Inmiddels is er weer één nieuw senior-lid bij en heeft de vereniging 4 nieuwe
jeugdleden kunnen verwelkomen. In totaal telt de BVO nu 25 junioren en 67 senior-leden.
7. Verslag jeugdcommissie
Gijs brengt verslag uit over de activiteiten voor de jeugd en geeft een toelichting op het programma voor het
volgende seizoen. Verheugend is dat we weer een team hebben dat deelneemt aan de jeugdcompetitie. Er is
een nieuwe trainer bij de vereniging die de jeugdtrainers begeleid. Gijs spreek een bijzonder dankwoord uit
voor Marc Herni en Janneke Verweij: beide zijn actief zijn voor de jeugd, hoewel zij nu zelf geen kinderen op
de club hebben!
8. Verslag technische commissie
Ook Tom stipt van de komst van de nieuwe trainer, Marcel Lodder, aan. BVO heeft dit seizoen vier
competitieteams. Dit betekent wel dat is soms een tekort aan spelers is, onder meer vanwege blessures.
Tom licht het programma voor het volgend seizoen toe. Het invitatietoernooi gaat door, ondanks het feit dat
andere verenigingen moeilijk te interesseren zijn of op het laatste moment afhaken. Het laddertoernooi liep
afgelopen seizoen wat moeizaam en wordt daarom een jaartje in de wacht gezet. Positief is dat er tijdens de
clubkampioenschappen dit keer geen geblesseerden en/of uitvallers waren.
9. Verslag competitieleider
Vanwege de verhindering van Dieter wordt dit agendapunt overgeslagen.
45ste jaargang
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(Ingelast agendapunt: Bestuurssamenstelling)
Per abuis stond het onderwerp “bestuurssamenstelling” niet op de agenda, dit wordt nu behandeld. Jaap is
het enige bestuurslid dat dit seizoen voor een nieuwe termijn gekozen moet worden. Hij geeft aan dat hij nu
zes jaar voorzitter is geweest en dat het dus tijd is voor nieuw bloed. Omdat zich nog geen nieuwe kandidaat
heeft gemeld is Jaap bereid nog één jaar door te gaan. De vergadering beloont hem met een luid applaus.
Verder heeft Britt de vereniging verlaten en wordt een nieuw iemand gezocht voor de redactie van het
clubblad, dat 5 keer per jaar wordt uitgebracht. Nadat Ron Korrel heeft toegelicht wat er hierbij komt kijken,
meldt Anita Vlug zich hiervoor aan. Zij mag hiervoor een applaus van de zaal in ontvangst nemen.
10. Rondvraag en sluiting
Wout informeert naar de inzameling van oud papier. Geantwoord wordt dat deze actie dit jaar voor het
laatst is.
Aart komt terug op de eventuele contributieverhoging voor alle leden ten behoeve van het spelen op de
woensdagavond. Omdat slechts een klein aantal spelers van die mogelijkheid gebruik maakt, vindt hij dat
niet eerlijk. Het bestuur geeft aan dat er nog niet is besloten over deze contributieverhoging.
Nicolette rekent voor de laatste inzamelactie van oud papier op spontane aanmeldingen hiervoor van zo’n
20 leden. De inzameling vindt plaats op 7 december 2013. Nicolette zal te zijner tijd een lijst in de zaal
ophangen waarop de leden zich kunnen aanmelden.
Om circa 21.15 uur sluit Jaap de vergadering.

45ste jaargang
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Financieel Verslag Boekjaar 2013-2014
Het financiële verslag over het boekjaar 2012-2013 goedgekeurd door de Kascontrole
Commissie en het Bestuur.






Staat van Baten en Lasten 2013-2014
Staat Bezittingen en Schulden 2013-2014
Voorraad Shuttles 2013-2014
Voorraad Clubklding 2013-2014
Begroting 2014-2015

Staat van Baten en Lasten
BATEN
Contributie Junioren
Contributie Senioren
Verkoop BVO kleding
Advertentiegelden sponsors
Extra trainingen Februari & Maart
Open Team Kampioenschappen
Spelen Woensdagavonden
Rente op Spaarrekeningen
Spelen maand Juni (2014 & 2013)
Oud papier actie

WERKELIJK

BEGROOT

2.078,00
9.260,00
49,00
1.470,00
181,50
265,00
0,00
107,58
0,00
675,78

1.579,00
8.960,00
250,00
1.470,00
0,00
0,00
0,00
60,00
120,00
980,00

Totaal

€ 14.086,86

+ € 13.419,00

LASTEN

WERKELIJK

Zaalhuur
Badminton Nederland
Trainers
Kosten jeugd
Shuttles
Tournooikosten
Aanschaf BVO kleding
Kosten clubblad
Medewerkeravond
Kosten Bestuursleden
Bankkosten
Diverse Kosten
Diverse Declaraties
Totaal

45ste jaargang

BEGROOT

9.884,60
1.955,50
1.150,00
615,34
333,75
390,95
29,00
196,66
200,00
0,00
106,61
150,00
259,50

9.700,00
2.300,00
1.270,00
400,00
300,00
400,00
250,00
400,00
200,00
200,00
120,00
200,00
400,00

€ 15.271,91

+ € 16.140,00
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Procenten +/31,60%
3,35%
-80,40%
0,00%
#DEEL/0!
#DEEL/0!
#DEEL/0!
79,30%
-100,00%
-31,04%
4,98%

Procenten +/1,90%
-14,98%
-9,45%
53,84%
11,25%
-2,26%
-88,40%
-50,84%
0,00%
-100,00%
-11,16%
-25,00%
-35,13%
-5,38%
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Begroting
-2.721,00
-16,86%

Staat van Bezittingen en Schulden

BEZITTINGEN
Kas
Giro
Zakelijke Spaarrekening
AEX Spaarrekening
Nog te ontvangen
Voorraad Clubkleding
Voorraad Shuttles
Totaal

SCHULDEN
Nog te betalen
Vooruit ontvangen
advertentiegelden
Eigen vermogen
Totaal
TOELICHTING
Eigen vermogen
Saldo 1 september 2013
Totaal baten
2013/2014
Totaal lasten
2013/2014

31 augustus
2014

31 augustus
2013

0,00
294,14
9.241,15
0,00
33,00
23,50
131,00
-------------9.722,79

+

31 augustus
2014

31 augustus
2013

0,00
0,00

0,00
1.470,00

9.722,79
-------------9.722,79

+

10.907,84
-------------12.377,84

10.907,84
14.086,86
15.271,91
-1.185,05
--------------9.722,79

Saldo 31 augustus 2014

45ste jaargang

0,00
1.380,02
9.133,57
0,00
1.540,00
57,00
277,25
-------------12.387,84
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Voorraad shuttels 2013 - 2014
Voorraad shuttles
2013 – 2014PLASTIC
Yonex - Mavis 300
White Slow
(Opgave Gijs Bosma)
Datum
31 augustus 2014

Op voorraad

Prijs
per dozijn

Aantal
5

€ 6,95

Waarde
34,75
0,00
0,00
0,00
0,00

5

€ 34,75

VEREN
Prijs
per dozijn

Yonex - Aerosensa 10
(Opgave Maarten Lucassen)
Datum
Aantal

€ 13,75

Waarde

31 augustus 2014

7

Op voorraad

7

€ 96,25

Totaal

€ 131,00

45ste jaargang

96,25
0,00
0,00
0,00
0,00
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Voorraad clubkleding 2013 – 2014
Overzicht clubkledingFZ
FORZA
POLO Men (bedrukt)
Size XL
Datum
31 augustus 2014
Op voorraad
POLO WOMEN (bedrukt)
Size XL
Datum
31 augustus 2014
Op voorraad
Skirt Women
Size L
Datum
31 augustus 2014
Op voorraad

45ste jaargang

Prijs
Aantal

€ 33,50
Waarde
0,00

0
Prijs
Aantal
0

€ 0,00
€ 33,50
Waarde
0,00

0
Prijs
Aantal
1

€ 0,00
€ 23,50
Waarde
23,50

1

€ 23,50

Totaal

€ 23,50
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Begroting 2014 - 2015
BATEN

Contributie Junioren (26 leden)
Contributie Senioren (61 leden)
Verkoop Clubkleding
Advertentiegelden Sponsors
Extra trainingen Februari & Maart
Open Team Kampioenschappen
Inkomsten Rente
Spelen Juni
Oud papier aktie
Totaal

Werkelijk
2013/2014
2.078,00
9.260,00
49,00
1.470,00
181,50
265,00
107,58
0,00
+
675,78
-----------------€ 14.086,86

LASTEN

Zaalhuur
Bondscontributie / -kosten
Trainers
Kosten jeugd
Shuttles
Tournooikosten
Inkoop Clubkleding
Kosten clubblad
Medewerkeravond
Kosten Bestuursleden
Bankkosten
Diverse Kosten
Diverse Declaraties
Totaal

Contributie Senioren:

45ste jaargang

+

Werkelijk
2013/2014
9.884,60
1.955,50
1.150,00
615,34
333,75
390,95
29,00
196,66
200,00
0,00
106,61
150,00
+
259,50
-----------------€ 15.271,91

Saldo (baten minus lasten)

Contributie Senioren:

Begroot
2014/2015

€ -1.185,05

2.055,00
8.435,00
0,00
1.300,00
270,00
200,00
100,00
100,00
0,00
-----------------€ 12.460,00

Begroot
2014/2015

+

8.093,00
2.310,00
1.190,00
400,00
400,00
400,00
0,00
700,00
200,00
200,00
120,00
200,00
400,00
-----------------€ 14.613,00

€ -2.153,00

16 Recreanten
5 Competitie
46 Recreanten
20 Competitie
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Jeugdpagina
Terugblik jeugduitje
We zijn alweer 4 weken aan het badmintonnen. Na een heerlijke vakantieperiode is het toch goed om weer
in het ritme van alle dag te komen.
Eerst nog even een terugblik op ons BVO-uitje. Het was een hele gezellige dag. Iedereen, groot en klein,
nam deel aan de boerensport. Het weer was gelukkig warmer dan in 2013. De spelletjes waren dan ook
natter, iedereen moest een nat pak krijgen of in de sloot ondergedompeld worden. Zelfs Nigel Pockett
(begeleider) was dol blij. Hij ging mee glijden van de zeepbaan in de sloot. Na het douchen gezellig rond
karren met een of ander vervoermiddel. Het eten was verzorgd (inkopen) door Janneke Verweij. Zij heeft
vele jaren onze club gesteund. Vooral op creatieve manier was zij actief en handig bezig. We zullen je missen
tijdens de feestelijke festiviteiten. Het BVO Jeugduitje was haar laatste activiteit. Helaas kon zij door vele
beslommeringen niet met ons mee naar de boeren sport. Janneke bedankt voor alle goeds dat je voor onze
club hebt gedaan. We zetten je in de bloemetjes als de gelegenheid zich voordoet.

Voor meer foto’s kijk op de fotopagina van onze website: www.bvo-ouderkerk.nl
45ste jaargang
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Het nieuwe seizoen
Heerlijk dat jullie terug zijn.
Voor het seizoen begon zijn de begeleiders al bij elkaar geweest om te kijken hoe we onze jeugd het beste
kunnen begeleiden en indelen om een zo goed mogelijk rendement op het gebied van badminton te
behalen. Vooral van belang voor de competitiespelers, zij moeten zich meten met andere clubs. Ik heb er
een goed gevoel bij dat dit gaat lukken.
Weet je dat competitiespelers sneller en slimmer badminton spelen? Het plezier in het spel wordt verhoogd,
ook al verlies je wel eens. Karakter tonen bij achterstand en nooit het hoofd laten zakken. Wij hopen dat er
in het nieuwe seizoen nog een wedstrijd team bij komt.
Doe vooral je best tijdens de trainingsavonden. 1 uurtje is zo om voor de meesten, dus niet praten maar
vooral badmintonnen! Na afloop van de training mag er weer volop gepraat worden.
Zijn er vragen? De begeleiders staan voor iedereen klaar, kom gerust naar ons toe.
Foto's van ons jeugd uitje staan op onze website www.bvo-ouderkerk.nl.
VEEL SPEEL PLEZIER TOT DE VOLGENDE KEER.

Namens de jeugdcommissie

Gijs Bosma en begeleiders

45ste jaargang
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Nieuws van de Technische Commissie
B.V.O. activiteiten / senioren
ACTIVITEIT

DATUM

BIJZONDERHEDEN

Start seizoen

Ma.18-08

Bedrijventoernooi

Komt dit jaar te vervallen

Invitatietoernooi

Ma. 6-10

Leden nemen familie, vrienden, of
kennissen mee om even lekker te spelen
en kennis te maken met het
badmintonspel.
Inschrijving niet nodig!

Ma. 20-10

Komt allen. Gaat over je
Eigen cluppie!!!

Ma. 15-12

Alle leden, Vooraf aanmelden!
Inschrijven vanaf 1-12 op lijst in de
sporthal!!

(geen training!!)

JAARVERGADERING
Kersttoernooi

Clubkampioen- schappen Start Zo.22-3
Van 9.00-12.00 uur
voor comp. leden en
recreanten

Overige data:

Vooraf inschrijving via lijst in de
sporthal. Vanaf 16-2
Inschrijving sluit 3 maart.
Zondag verplicht

ma 23 , 30 maart en ma 13
en 20 april

Een (1)maandag als verhindering
mogelijk!

Laddertoernooi

Zo. 17-5

Alle leden. Vooraf aanmelden

(i.p.v. Uitwisselings-

10.00-13.00 uur

Vanaf 4-5

Toernooi)

Eindejaars-toernooi

Toernooicommissie maakt ter plekke
koppels. Aanmelden kan derhalve
individueel!
Ma. 1-6

Alle leden.
Vooraf aanmelden.
Vanaf 18-5

45ste jaargang
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Teamindeling Competitie 2014 2015
Derde klasse herenteam
Jaap
Maarten
Arjun
Hans
Ron K
Sajjad
Vierde klasse Mix team
Kitty
Nicolette
Mariëlle
Cora
Ron v d K
Dieter
Rustam
Vierde klasse Mix team
Nathalie
Gehena
Ingrid
Peter
Clive
Frank
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6 oktober
dan is het zover !
Invitatietoernooi/openavond
bij Badminton Vereniging Ouderkerk
in de sporthal de Bindelwijk
Kom alleen of neem een vriend,
vriendin mee en
maak er een gezellige avond van.
Inspelen van 20.00 uur tot 20.10 uur
Toernooi van 20.10 uur t0t 21.30 uur
Tot ziens bij B.V.O.

Namens de T.C. , Kitty & Tom
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Een heerlijk herfstrecept
Recept: Omgekeerde perentaart met zachte karamel.

Benodigdheden:
 Ovenvaste schaal 24 cm
 5 plakjes roomboterbladerdeeg (diepvries)
 3 peren niet te rijp
 ½ citroen
 70 gram roomboter
 90 gram licht bruine basterdsuiker
 1 thlp kaneel
 IJs (bv. Karamel ijs, stroopwafelijs, of vanille)
 Evt. ter garnering slagroom en/of poedersuiker
Bereidingswijze:
Pers de citroen uit.
Schil de peren, in vieren delen, klokhuis eruit halen en in schijfjes van 4 mm snijden.
Meng de schijfjes met het sap van een ½ citroen ( 2 eetlepels).
Verwarm in een steelpan de boter en basterdsuiker.
Net zo lang roeren met een garde tot het een saus is (de boter is opgenomen).
Spoel de schaal om met koud water niet afdrogen.
Schenk het boter/suiker mengsel in de schaal.
Druk hierin de peren schijfjes zodat er een mooi patroon ontstaat.
Bestrooi de peren met kaneel.
Maak van de 4 a 5 plakjes bladerdeeg een ronde lap.
Plaats de lap over de peren.
Druk het bladerdeeg aan de rand van de vorm tot op de bodem. Prik met een vork gaatjes in het bladerdeeg.
Zet de schaal in koelkast tot gebruik.
Oven voorverwarmen op 200°C.
Bak de taart in ± 20 min.
Uit de oven halen en 4 minuten af laten koelen.
Omdraaien (denk erom: er kan perensap uitlopen die erg heet is!!).
Serveer een perentaartpunt op een bordje met ijs, slagroom en poedersuiker.
EET SMAKELIJK!

Kitty
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Van de Ledenadministratie
Ledenstand per aanvang seizoen 2013 - 2014
27 junioren
65 senioren
92 leden totaal

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Junioren:
- Tristan Stoelinga

Senioren:
- Erik Smit
- Edwin Klinkert
- Frank Rijnen
- Ayush Jha
- Inge Tebbens

Jarigen
September
2 Yvonne de Ruyte
3 Corina Leurs-Bosma
4 Vincent Bakkenist
10 Aart van Altena
20 Ron Korrel
20 Andrew van Stralendorff
21 Ron van der Keur
28 Louis Spaanderman

Oktober
2 Jaap Teule
7 Rustam Hussain
10 Mats den Blanken
10 Wout Mansvelder
11 Maarten Lucassen
15 Piet van de Kamp
18 Riecardo den Haan
24 Gehena Chauhan
27 Daphne Jonkers Both
27 Vincent Sala

November
7 Nigel Pockett
9 Arjun Dhaul
12 Laurens Hurtado Rivero
15 Cor Baas
19 Lars de Jong
20 Sabina Vriend-Bosma
21 Rosanna van Ossenbruggen
22 Clive Paul
24 Thomas Kok
26 Jos Swart

Namens de Ledenadministratie,
Ron Korrel
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Evenement: Yonex Dutch Open in Almere

Speeldagen en tijden
TOERNOOI
Dinsdag 7 oktober

Kwalificatie

09:00 – 19.00 uur

Woensdag 8 oktober Hoofdtoernooi 09:00 – 23:00 uur
Donderdag 9 oktober Hoofdtoernooi 09:00 – 23:00 uur
Vrijdag 10 oktober

Kwartfinales

14:00 – 22:00 uur

Zaterdag 11 oktober Halve Finales 14:00 – 20:00 uur
Zondag 12 oktober

Finales

12:00 – 17:00 uur

Speeltijden zijn onder voorbehoud
Kijk voor meer informatie op: www.dutchopen.nl
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