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Van de voorzitter
Welkom allemaal bij het nieuwe badmintonseizoen. Na een zomer waarin
buiten badmintonnen nauwelijks mogelijk was door de steeds maar
overtrekkende depressies kunnen we onze favoriete sport gelukkig weer gaan
beoefenen in de luwte van de sporthal.
Ron is zo attent geweest alle leden een mailtje te sturen over de
aanvangsdatum van de eerste speelavond. Hierdoor was het meteen flink druk
in de hal en werd voorkomen dat sommige leden een week te vroeg of te laat
waren. Prima service Ron! Iets om volgend jaar te herhalen.
Wie voor acht uur in de zaal is kan zien dat de jeugd ook al weer aan het
trainen is. Dit jaar onder leiding van onze nieuwe trainer Rob Schardijn. Samen
Gijs en assistent-trainers Wout, Marc, Nigel en Jan hebben we een prima team
dat de jeugd het badmintonnen goed kan bijbrengen.
Op 24 oktober is het alweer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Verderop
in dit blad zijn de notulen van vorig jaar, het financieel jaarverslag en begroting
te vinden zodat een ieder die dat wil zich optimaal kan voorbereiden op de
bijeenkomst.
Tot slot nog het volgende, mocht je vragen hebben over de gang van zaken
binnen de vereniging of goede ideeën hebben aarzel dan niet om één van de
bestuursleden hierover aan te spreken. We willen graag een vereniging zijn
voor én door de leden.

Jaap Teule
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Notulen Ledenvergadering seizoen 2010-2011
AGENDA – Jaarvergadering 18 Oktober 2010:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Notulen van de algemene ledenvergadering op 26 oktober 2009.
Aanpassing huishoudelijk reglement.
Financiële verantwoording 2009/2010 en begroting 2010/2011.
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Uitleg langer spelen competitie jeugd.
Bestuurssamenstelling.
Verslag ledenadministratie.
Verslag jeugdcommissie.
Verslag technisch commissie.
Verslag competitieleider.
Rondvraag en sluiting.

Notulen algemene ledenvergadering op maandag 18 oktober 2010 gehouden in de kantine van
sporthal De Bindelwijk.
1.Opening
Jaap opent de vergadering.
2.Notulen van de algemene ledenvergadering op 26 oktober 2009.
Op het punt van de notulen van de vorige jaarvergadering zijn geen opmerkingen en deze wordt dan
ook ongewijzigd aangenomen.
3. Aanpassing huishoudelijk reglement.
Het bestuur is van mening dat het huishoudelijk reglement dient te worden aangepast met
betrekking tot het veranderen van de uiterste opzegdatum van 1 mei naar 1 augustus. De leden gaan
unaniem akkoord met deze statutenwijziging en zal dus worden ingevoerd.
4.Financiële verantwoording 2009/2010 en begroting 2010/2011.
Chiel geeft een korte toelichting op de financiële verantwoording voor 2009. Het jaar is met een
positief resultaat van Euro 955,00 afgesloten en dat is gezien het jubileumjaar met bijkomende
kosten zeer positief. Het feit dat de feestcommissie ruim onder het budget is gebleven heeft daar
zeker toe bijgedragen. M.b.t. de begroting 2010/2011 is nog geen rekening gehouden met de laat
ontvangen mogelijke huurverhoging van De Bindelwijk met 10%. BVO gaat hier een bezwaarschrift
voor indienen bij de gemeente. Verhoging van de contributie bij het doorgaan van deze
huurverhoging lijkt in eerste instantie niet nodig gezien de reserves, maar e.e.a. wordt door het
bestuur nader onderzocht.
5.Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd, Chiel heeft deze samen met Gerard de Jong en Jos Swarts
doorgenomen. Jos leest de verklaring voor waarin vermeld dat de jaarcijfers zijn gecontroleerd op
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nauwkeurigheid en volledigheid. Het vermogen en resultaat kloppen en dus word decharge aan het
bestuur verleend. Voor de nieuwe kascommissie stellen zich nogmaals Gerard de Jong en Jos Swarts
beschikbaar.
6. Uitleg langer spelen competitie jeugd.
De competitie jeugd speelt dit seizoen op 3 velden door tot 20.30 uur. De reden is dat het aantal
jeugdleden flink is toegenomen en dus een groter deel uitmaakt van de vereniging. Daarnaast
hebben de inmiddels 3 competitie teams verleden seizoen veel verloren en nu al is te zien dat de
extra trainingen motiverend zijn en ook daadwerkelijk resultaat opleveren. Het enige nadeel is dat
de senioren tussen 20.00 en 21.30 uur minder banen tot hun beschikking hebben. Ter compensatie
zou eventueel langer gehuurd kunnen worden. Tom vraagt de leden of iemand bezwaar heeft tegen
deze reeds op proef ingevoerde trainingen. Alle leden gaan akkoord, omwille van de toekomst van
BVO, en dus krijgen de extra trainingen een permanent karakter.
7.Bestuurssamenstelling.
Het bestuur zit inmiddels 3 jaar en dient herkozen te worden. De leden geven unaniem goedkeuring.
8.Verslag ledenadministratie. (Sascha)
Sascha geeft aan dat er inmiddels 96 leden zijn, waarvan 34 junioren en 62 senioren.
Conclusie is dat de werving op scholen e.d. succes hebben gehad. Er is zelfs een jeugdleden
wachtlijst inmiddels. Rob vraagt of begroting is gemaakt met deze aantallen. Antwoord van Chiel;
Begroting gemaakt met bekende cijfers op 31 augustus 2010.
9.Verslag jeugdcommissie. (Maarten)
Afgelopen dinsdag is er vergadering geweest (notulen bij bestuur). Hierin is besproken:
Sinterklaas, kerst, competitie, clubkampioenschappen, deeldiploma’s en trainingen.
In het overleg met ouders veel positieve geluiden, maar ook enkele kanttekeningen m.b.t. de
technische vaardigheden; denk aan zwak loopwerk, te statisch zijn, klieren tijdens trainingen, te
weinig kort spel. Desondanks overheerst een goed gevoel.
10.Verslag technisch commissie. (Tom/Kitty)
Het programma wijkt in principe niet af van voorgaande jaren. Nieuw is het bedrijventoernooi.
Helaas is de respons wat matig, maar gelukkig waren er net genoeg teams om alle velden te
bezetten. Of er een herhaling zal plaatsvinden is mede afhankelijk van alle leden die worden
gevraagd wat meer actie te ondernemen m.b.t. het aanmelden van teams. Ondanks de drukke
werkzaamheden waar eenieder zich in bevind is het, gezien de zeer geslaagde eerste editie, zeker de
moeite waard een team in te schrijven. Tenslotte wordt vermeld dat maandag 13 december
wederom het kersttoernooi zal plaatsvinden.
11.Verslag competitieleider. (Dieter)
De competitie is reeds 4 a 5 weken onderweg. Er is nu voor het eerst sinds lange tijd een herenteam
en die hebben gisteren pas voor het eerst verloren. Het mix team doet het ook erg goed. We hebben
wel wat tegenslag dit seizoen, er zijn nogal wat blessures, maar gelukkig hebben we veel invallers
waarvoor dank.
12.Rondvraag en sluiting
- Eric: Is het mogelijk weer een Toss toernooi te houden?
- Antwoord Tom: Hebben we al eens gedaan, is leuk, maar we moeten leden niet overvoeren
met toernooien. Er zijn er al veel, dus dit seizoen even niet.
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Jan: Kan het bestuur actie ondernemen naar langdurig zieken, zoals bv. Wim?
Antwoord Jaap: Indien bestuur hiervan weet zeker, in geval Wim is er overigens gereageerd,
maar daar wist Jan niet van, vandaar zijn vraag.
Nicolette: Ik ga weer een lijst met deelnemers maken t.b.v. oud papier actie en zal die weer
ophangen in de sporthal. Indien je echt niet kunt regel dan a.u.b. een vervanger.
Nicolette: Shuttles zijn oud, kunnen er vaker nieuwe komen?
Antwoord Chiel: Er zijn genoeg nieuwe shuttles, oude slechte shuttles kapot maken, zodat
deze niet meer in training terugkeren.
Maarten: In de jeugdcommissievergadering is er gesproken over T-shirts voor competitie
spelende jeugd, maar wellicht ook voor senioren. Welke kleuren gaan we gebruiken, groen
met wit of zwart logo, de huidige stof is te zwaar en warm, er is alleen een herenuitvoering.
Antwoord bestuur: Komen we op terug.
Peter: Afgelopen seizoen kon je opzeggen bij 1e training, is dat nu anders?
Antwoord Chiel: Ja, dat is nu dus uiterlijk 1 augustus.

Hierna werd de bestuursvergadering door de voorzitter Jaap afgesloten.

Agenda Ledenvergadering 24 oktober 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Opening
Notulen van de algemene ledenvergadering op 18 oktober 2010
Financiële verantwoording 2010/2011 en begroting 2011/2012
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Verslag ledenadministratie
Verslag jeugdcommissie
Verslag technisch commissie
Verslag competitieleider
Rondvraag en sluiting
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Financieel Jaaroverzicht
BADMINTONVERENIGINGOUDERKERK
Staat van BATEN EN LASTEN Seizoen 2010 / 2011
BATEN
Junioren contributie
Senioren contributie
Verkoop BVO Polo
shirts
Advertentiegelden
sponsors
Rente op spaarrekening
Spelen Juni
Oud papier actie
Totaal
LASTEN
Zaalhuur
Bondscontributie / kosten
Trainers
Kosten jeugd
Shuttles
Toernooikosten
Kosten clubblad
Medewerker avond
Kosten Bestuursleden
Bankkosten
Diverse Kosten
Diverse Declaraties
Afgeschreven BVOshirts/polo’s
Totaal

42ste jaargang

Werkelijk

Begroot

Procenten +/-

2.750,60
8.545,00
30,00

2.344,00
7.804,00
50,00

17,35%
9,50%
-40,00%

1.350,00

1.200,00

12,50%

123,49
180,00
673,78
------------ +
€13.652,87

150,00
150,00
1.000,00
---------------- +
€12.698,00

-17,67%
20,00%
-32,62%
---------------7,52%

Werkelijk

Begroot

Procenten +/-

7.732,08
2.588,52

7.500,00
2.500,00

3,09%
3,54%

1.053,95
356,36
330,50
571,40
710,73
200,00
0,00
83,45
110,24
218,58
200,00

1.100,00
300,00
300,00
400,00
350,00
200,00
200,00
70,00
200,00
250,00
0,00

-4,19%
18,79%
10,17%
42,85%
103,07%
0,00%
-100,00%
19,21%
-44,88%
-12,57%
#DEEL/0!

------------ +
€14.155,81

------------- +
€13.370,00

---------------5,88%
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BEGROTING SEIZOEN 2011-2012
BATEN

Werkelijk
2010/2011

Contributie Junioren (29 leden)
Contributie Senioren (65 leden)
Verkoop BVO Shirts
Advertentiegelden Sponsors
Inkomsten Rente
Spelen Juni
Oud papier actie

2.750,60
8.545,00
30,00
1.440,00
123,49
190,00
673,78
----------------- +
€ 13.752,87

Totaal
LASTEN
Zaalhuur
Bondscontributie / -kosten
Trainers
Kosten jeugd
Shuttles
Toernooikosten
Kosten clubblad
Medewerker avond
Kosten Bestuursleden
Bankkosten
Diverse Kosten
Diverse Declaraties
Totaal

Begroot
2011/2012
2.130,00
8.802,00
0,00
1.440,00
110,00
150,00
600,00
---------------- +
€ 13.232,00

Werkelijk
2010/2011

Begroot
2011/2012

7.732,08
2.588,52
1.157,95
356,36
330,50
571,40
710,73
200,00
0,00
83,45
110,24
218,58
---------------- +
€ 14.059,81

8.500,00
3.000,00
1.200,00
350,00
300,00
400,00
400,00
200,00
200,00
90,00
200,00
250,00
------------- +
€ 15.090,00

VOORRAADLIJST SHUTTLES per 31 AUGUSTUS 2011
Soort
Naam
Plastic Shutlles YY Mavis 350 Slow wit/geel
Plastic Shutlles Mavis 300 White Slow
Veren Shuttles FZ Tournament

Dozijn Prijs per dozijn
15
12,50
36
11,58
0
13,50

Totaal
187,50
417,00
0,00 +
€604,50
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STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN
PER 31 AUGUSTUS 2011
BEZITTINGEN
Kas
Giro
Zakelijke Spaarrekening
(Kapitaalrekening)
AEX Spaarrekening
Nog te ontvangen
Voorraad shirts
Voorraad Shuttles

augustus, 2010

0,00
1.575,43

0,00
370,36

9.000,07
0,00
120,00
0,00
604,50
-------------- +
€11.300,00

+
Totaal

SCHULDEN

augustus, 2011

Nog te betalen
Vooruit ontvangen advertentiegelden
Eigen vermogen
+
Totaal

0,00
1.440,00
9.860,00
-------------- +
€11.300,00

TOELICHTING
Eigen vermogen
Saldo 1 september 2010
Totaal baten 2010/2011
Totaal lasten 2010/2011
Exploitatiesaldo 2010/2011

8.876,58
0,00
510,00
200,00
510,00
-------------€10.466,94

augustus, 2010
104,00
0,00
10.362,94
-------------€10.466,94

€10.362,94
€13.652,87
€14.155,81
(€502,94)
--------------€9.860,00

Saldo 31 augustus 2011

42ste jaargang
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Jeugduitje : Twiske Poort
Zaterdag 25 juni 2011
Jemig, wat plenst het! Hoe hebben we het ooit op zo’n natte dag kunnen
plannen. En dan te bedenken dat het vanaf morgen echt tropisch warm schijnt
te worden. Desalniettemin verzamelen alle 20 kinderen zich vol goede moed
om klokslag 12.00 bij de Bindelwijk en gaan we met 5 auto’s op pad. Om 12.30
worden we bij Twiske Poort verwelkomd met drinken en chips. Gijs heeft
dozen vol lekkere bolletjes gesmeerd en die vliegen ook enthousiast naar
binnen. Met een flinke voorraad calorieën in het lijf, is iedereen er startklaar
voor.
Er worden 4 groepen ingedeeld, de eerste 2 gaan een tochtje maken op een
grote step, de andere 2 beginnen met pijl en boog schieten. De steps zijn
knaloranje, hebben een groot voorwiel,
een klein achterwiel en handremmen.
Het lijkt even een uitdaging, maar al gauw
heeft iedereen de slag te pakken. Ook
Janneke grijpt moedig een step en gaat
met de tocht mee.
Bij het pijl en boogschieten worden strikte instructies gegeven: niet op elkaar
richten, strak in de houding staan, boog goed spannen en mikken op het doel.
Na wat oefenrondjes gaan de 2 groepen een wedstrijd tegen elkaar spelen en
schieten ze om punten. Iedereen voelt zich Robin Hood en ze gaan allemaal op
in het spel.
Na ruim een half uur gaan de groepen wisselen.
Ondertussen miezert het gestaag door…maar
niemand heeft het meer in de gaten. Iedereen
heeft het erg naar de zin en daar gaat het om!
Maarten, Marieke en Gijs pendelen steeds heen en
weer tussen de groepen en moedigen iedereen
aan. Na de 2e ronde gaan we over naar nieuwe
activiteiten: katapult bouwen en raften. Het
katapult bouwen vereist enig bouwkundig inzicht.
Grote houten palen moeten met behulp van dikke
42ste jaargang
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en dunne touwen in de vorm van een soort Indiaanse Tipi-tent worden
vastgebonden, waarbij aan de bovenkant een uitsparing openblijft. Aan
weerzijden van die uitsparing wordt een groot elastiek gespannen. De
bedoeling is met dat elastiek een voetbal zo hard mogelijk te lanceren,
waardoor de bal als een katapult weg wordt geschoten. Het team dat de bal
het verste weg krijgt in meters, krijgt de meeste punten. Het is een moeilijke
opdracht dat veel samenwerking vraagt.
Het raften is een belevenis op zich. Met zijn allen in een bootje is heel leuk.
Maar nu moet dat bootje in een bepaalde
richting en daarvoor moet iedereen goed
samenwerken. Eenmaal op het midden van het
water volgen er evenwichtsoefeningen voor de
dapperen onder ons: één voor één op de rand
van de raft gaan staan en je evenwicht bewaren
door je overbuurman vast te houden die ook op
de rand staat. Met veel gegil staat uiteindelijk iedereen op de rand en ontstaat
er een soort ereboog.
De volgende oefening is dat iedereen op de rand gaat zitten met de peddel
staand op de grond, omhoog. Ééntje gaat er dan achter iedereen langs over de
rand lopen en houdt zich vast aan de peddels. Het lukt zonder dat er ook maar
iemand in het water valt….een hele evenwichtige club, dat BVO !! Tenslotte
moeten de groepen zo snel mogelijk een parcours over het water peddelen en
overal een checkpoint aanraken. De snelste tijd maakt de meeste kans om
uiteindelijk te winnen. Na de laatste wissel maakt het niemand meer uit wat
voor weer het is en verschijnen er zelfs moedige deelnemers in zwembroek,
die spontaan het water in plonsen.
Na een half uurtje pret is het tijd voor de laatste broodjes en de prijsuitreiking.
Eigenlijk heeft iedere groep enorm goed gepresteerd en heeft het winnende
team uiteindelijk met slechts enkele seconden voorsprong bij het raften
gewonnen. Iedereen krijgt een diploma als leuk aandenken en als bewijs van
sportief gedrag. Het was een geweldig vertoon van teamgeest en plezier en
een hele leuke middag! Bedankt BVO, voor deze hele leuke dag!
Namens de Jeugdcommissie: Janneke, Gijs, Maarten, Marieke
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Nieuws van de technische Commissie

Teamindeling 2011-2012
Dit jaar zijn er 3 senioren teams die competitie gaan spelen.

Team 1 4de klasse

Valeska Wolfs

Britt Timmermann

42ste jaargang
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Herenteam 1 3de klasse

Peter Schouten

Team 2 4de klasse

Dieter Pater

Frank Langes

Nicolette van Kooten

Clive Paul

Maarten Lucassen

Kitty Stavenuiter

Hans Goesten

Nathalie Hurtado Rivero

Jaap Teule

Jilles Bontan
Ron Korrel
Vincent Sala

De teams kunnen uw aanmoedigingen goed gebruiken
Ze spelen hun wedstrijden thuis van 9.00 tot 12.00 uur op
18 en 25 september,
9 oktober,
20 november,
11 december 2011 en
15 en 29 januari 2012.

Kom rustig eens langs in de sporthal!

B.V.O. activiteiten / senioren seizoen 2011-2012
DATUM

ACTIVITEIT

BIJZONDERHEDEN

Zaterdag

Familie/ bedrijven

Leden nemen familie, vrienden,
collega’s of kennissen mee om

42ste jaargang
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12-11-2011

toernooi.

even lekker te spelen en kennis
te maken met het
badmintonspel.

15.00 - 17.00 uur

Maandag

Alle
leden

19-12-2011

Kersttoernooi

Zondag

Start
Clubkampioenschappen

11-03-2012
9.00-12.00 uur

Inschrijving via lijst in de
sporthal v.a. 16-01-12

Voor competitiespelers en Zondag verplicht
recreanten
Een (1)maandag als
Overige data: maandag 12, verhindering mogelijk!
19 en 26 maart en 2 april
Inschrijving sluit 6 febr.

Zondag
15-04-12 optie

Voorjaarstoernooi

Alle leden

Eindejaartoernooi

Alle leden

10.00 - 13.00 uur
Maandag
21-05-12

Badminton invitatie toernooi
(Bedrijven/familie/vrienden/Ouderkerkers)
zaterdag 12 november 2011
42ste jaargang
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15.00 - 17.00 uur
Een toernooi vol spanning, gezelligheid en sportiviteit … !

Het toernooi
Speel je op hoog niveau of ben je recreant of beginner? Iedereen kan meedoen. Er kunnen maximaal
14 teams deelnemen, de minimale leeftijd is 16 jaar. Zorg voor sportkleding en sportschoenen
waarvan de zolen niet afgeven. Rackets en shuttles zijn voorradig. Minimaal 4 personen per team,
maximaal 6 personen. De volgorde van inschrijving bepaalt welke teams er mee kunnen doen.

Locatie
Sporthal “de Bindelwijk” , Koningin Julianalaan 16, 1191 CD Ouderkerk aan de Amstel

Speeltijd
Ieder team meldt zich een kwartier voor aanvang van het toernooi en kan dan lekker in gaan spelen.
Partijen duren tussen de 12 en 15 minuten, dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Spelindeling
Er wordt in teams gespeeld, wisselend tegen andere teams.

Na afloop
Volgt de prijsuitreiking en is er de gelegenheid om even na te zitten.

Ga je de uitdaging aan?
Geef dan jouw team op via de site www.bvo-ouderkerk.nl of in de sporthal via het inschrijfformulier.
Sluiting inschrijving 1 november.

Namens de Technische Commissie (T.C.)

Eten met Geert……………....niet verkeerd!
Het nieuwe seizoen badminton is alweer in volle gang Ik heb begrepen dat er een aantal nieuwe
leden zijn dit seizoen, wat uiteraard fantastisch nieuws is. Ook zag ik het training schema aangepast
door Tom en mede bestuursleden, wat volgens mij een stap in de goede richting is omdat er zo
42ste jaargang
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speelmogelijkheid extra is gecreëerd voor de vrije speler, en ook de competitiespelers en de jeugd
aan bod komen. Een compliment voor deze oplossing.
Iedereen weer met volle overgave een nieuw seizoen in, uiteraard ook weer met enige recepten
mijnerzijds. Deze keer een ovenschotel en een dessert.
SPAGHETTI-KAAS-OVENSCHOTEL
200 gram gekookte spaghetti

1 blik artisjokken of vers

peper & zout

1 blik doperwten of vers

1 blik asperges of vers

bieslook, room

4 tomaten

2 eieren

geraspte kaas

Neem een ovenschaal en vet deze in. Kook de pasta gaar en spoel koud. Snijd de artisjokken en de
tomaten en meng deze met alle ingrediënten, breng op smaak en doe deze in de ovenschaal. Klop de
eieren los en breng op smaak met peper en zout en voeg een scheut room toe. Doe dit over het
pasta-groenten mengsel en bestrooi dit met gesneden bieslook en daarna met de geraspte kaas.
Plaats de schaal in een voorverwarmde oven op ongeveer 180 a 200 graden. Na ongeveer een half
uur is de ovenschotel gereed.
SINAASAPPEL-BANAAN PUDDING
225 gram sinaasappelsap

250 gram water

125 ml slagroom

175 gram suiker

1 banaan

3 eidooiers

5 bladen gelatine
Week de gelatinebladen in koud water. Pureer met een keukenmachine of staafmixer het water en
de banaan. Voeg sinaasappelsap toe en de suiker. Sla de slagroom lobbig en doe in de koelkast. Zet
het sinaasappel banaan vocht op het vuur en breng aan de kook. Haal van het vuur en voeg nu de
geweekte gelatinebladen toe en daarna voorzichtig de losgeroerde eidooiers. Doe door een zeef en
plaats in de koelkast totdat hij een beetje gaat binden. Spatel nu de
lobbige slagroom er door en doe in vormpjes. Plaats dit minimaal 4 uur
in de koelkast en doe ze even in warm water voor het serveren, je kunt
de puddinkjes nu zo storten uit de vorm. EET SMAKELIJK!!!!!!!!!!!!!

GEERT

Van de Redactie
Verjaardagen:
September
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3

Corina Leurs-Bosma

2

Jaap Teule

3

Gini Hoogendoorn

10

Aart van Altena

10

Jilles Bontan

7

Sascha van der Laak

19

Isabelle Bouwmeester

10

Wout Mansvelder

7

Nigel Pockett

20

Ron Korrel

11

Maarten Lucassen

7

Julia Herni

20

Andrew van Stralendorff

18

Riecardo den Haan

14

Alexandra van Dijk

21

Ron van der Keur

23

Yoeri Bouwmeester

15

Cor Baas

23

Alex Hui

24

Marianne Beuman

20

Sabina Vriend-Bosma

26

Britt Timmerman

27

Vincent Sala

22

Clive Paul

27

Daphne Jonkers Both

24

Thomas Kok

30

Albertine Sala-Van Os

26

Jos Swart

27

Dante Mostert

Nieuwe Leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Bouwmeester
Kevin Bouwmeester
Irma van den Ancker
Isabelle Bouwmeester
Yoeri Bouwmeester
Anita Vlug
JanHein Studulski
Ron van der Keur
Michael Westera
Hans Keijzer
Steffanie Keijzer

Waterstanden per 22 september 2011:
28
71
99

Junioren
Senioren
Totaal
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