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Dit is het clubbulletin van de Badnintonclub Schagen,
opgericht 2 tebruari 1982.

2e jaargang, nummer 2.

Bestuur

Voor zítter Dick Himpers
Fazantenhof 24
L742 AJ Schagen
tel. O224O - 97510

Secretaresse Gerda Kleiman
Seringenho f 23
L74l WB Schagen
tel. O224O - 1327L

Penningmeester Ferry Klaver
Merelstraat 29
LT 42 JK Schagen
tel. O224O - 98743

Ledenadministratie
Kompetitieleiding
Technische Kommissie

Evenementenkomnissie

Tournooikommissie

Organisatie Ladderkompetitie

Redaktie clubbulletin
Trainers

Gerda Kleiman
Tineke Himpers
John Ritsema
Hans Schaay

Ferry Klaver
John Ritsema
Hans Schaay

Peter Bloem
Roy Jones
Ferry Klaver
Dick Himpers
Gerda Kleiman
Adriënne Goyen

Tineke & Dick Hinpers
Ferry KIaver
Hans schaay ) rekreanten
John Ritsema kompetitie-

spel ers/ speelsters

Sporthal Sportzaal lÏaldervaart
Merelstraat 38

te1. O224O - 12019

Speettijden op zondagen van 9.15 uur
tot 13. 15 uur.

Bankrelatie AMRO bank Schagen,
rek. nr . 43.64.98.82O
giro van de bank 2L62

Postgirorekening L7 42 13

Badnintonclub Schagen is lid van de Nederlandse
Badninton Bond en ingeschreven
onder ver. nr. 0785.



Hallo iedereen,

Wij ziln inmiddels alweer ruim zeven weken onze favorj-ete sport
aan het beoefenen als jullie dit clubblad in handen krijgen.

Van onze ledenadministratie ontving de redaktie de ledenstand tot
op heden, zijnde 64 1eden, zodaL we redelijk op niveau blijven
ten opzichte van onze begroting.

Inmj-ddels word.en door de eerste groepen de trainingen onder lei-
ding van Ferry Klaver en Hans Schaay trouw bezocht. Binnenkort
zul1en deze groepen plaats moeten maken voor de nieuwe "lichting".
Nadat onze "nieuwe leden" de badmintonsport enigszins onder de
knie hebben, kunnen we van start gaan met de tournooitjes binnen
onze vereniging. Deze tournooien zí1n gepland, doch moeten worden
"ingepast" in het zaalrooster.
Zoals jullie weten huurt de B.C. SCHAGEN de zaaL van o.s.v. Poli-
sport. In onze overeenkomst is bepaald, dat Polisport een aantal
zondagen van ons "terug"-claimt, opdat zLJ ook hun tournooien
kunnen spelen. Deze onderhandelingen ziln in volle 9an9. Zodra
mogelijk komen wij hier op terug.

Het zaalprograflrma met het zaaldj-enstrooster zLeL er VOORLOPÏG a1s
volgt uit:

ZAALDÏENST DOOR:

3C oktober 1983 Baan I kompetitie. TEAM 1.
Baan 2 L/m 6 vrij
spelen.

6 november 1983 Baan 6 voor de kinde- Lex Dra1, NeI Bontes
ren. Baan L L/m 5 vrij. Ben en Erica v. Bommel

13 november 1983 Alle banen vrij spelen. Hans en Olga Vermij,
Ed van Dijk, Adriënne
Goyen

2A november 1983 Alle banen vrij spelen. George Fel-s, Ben Gag-
liardi, Geert Harms,
Liesbeth Schot.

27 november 1983 Baan 1 kompetitie. Myrna vd Heuvel, Roy
Baan 2 t/m 6 vrij Jones, Jos en Rinske
spelen. de Jager.

4 december 1983 AlIe banen vrij spelen. Hans Joosten, EIs Klaver
Baan 6 kinderen. Cees en Gerda Kleiman.

11 december 1983 Baan I kompetitie. Paul Speets, Leo Schip-
Baan 2 L/m 6 vrij. pers' Hans StooPr

Gerard. Venema.

f8 december 1983 POLISPORT (onder voorbehoud).
25 december 1983 Fijne dag toegewenst.
I januari 1984 Idem dito.
8 januari 1984 Baan I kompetitie. TEAM 1.

Baan 2 L/m 6 vrij spelen.
Op de volgende bladzijde tref je de "CHECKLIST" aan, waarop staat
aangegeven hoe te handelen indien je zaaldienst hebt.

ADVIES: Haal deze bladzijde uit je clubblad en stop hem in je
sporttas.
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SPORTZAAL:

o li.cht aandoen al1een in de kleedkaners en tussengangen
. putdeksels lichten
o blauwe (de grote) palen plaatsen
. netspanners ophangen, al1een aan êén zíjde
o de witte steunpalen plaatsen

(al1een de palen met de metalen dop aan de buitenzljden)
a netten uitrollen en daarna ophangen c.q. spannen
. de oprolborden terugleggen in de palenwagen
o de witte steunpalen plaatsen
o de zLtbanken plaatsen, net dien verstande, dat:

a) elke eerste zondag van de maand, een rijtje banken om baan 6
b) op kompetitiezondagen minimaal 2 banken in het midden tegen-

over baan 1.

a het nededelingenbord plaatsen tussen de beide in/uitgangen van
de zaaL

. een "opklaptafeltje" plaatsen bfj het wedstri jdleidinghok
o op dit tafeltje de kokers met shuttles plaatsen
o het licht aandoen in de zaaL.

KANTINE:

. het banenbord ophangen alsmede de tijdkfok
o de doos met kinderspullen o.a. tekengerei e.d. op de grote

tafel plaatsen

NA AFLOOP:

o a1le shuttles verzamelen, in de kokers doen en deze opbergen.
. de zitbanken, voorzover geplaatst, terugzetten in het materiaal-

hok, tenzij na ons, o.s.v. Polisport in de zaaL kompetitie komt
spelen. Meestal het geval vanaf half september t/m februari,

. licht uit, alleen in de zaaL, tenzij na ons o.s.v. Polisport komt
spelen.

o tafeltje inklappen en terugbrengen waar het stond
. het mededelingenbord, banenbord- en klok opbergen in de kast.

vergeet de shuttles nietl
o de doos met kinderspullen opruimen en opbergen. Tekeningen e.d.

van kinderen die rondslingeren in de vuilnj.sbak.
. aIs alles is gebeurd word je bedankt en tot de volgende keerl

o-

B. C. Schagen , zaaldienstprogramma
seizoen L983/ 1984.



UÏTSIÀG P{dZZFÍ,

Dan volgt hier de uitslag c.q. de oplossilg van onze pruzzeL uit het vorige
clubbulletin, de "Grand Prix".
Carl nationaliteit Canadees werd 2e
Ferdlt Oostenrijker 3e
Luis Spanjaard 5e
Idelson Argentijn le
Régis Fransran 4e

kreeg een elektriscl: defekt
klapband
ovenzerhitte nrrtor
gebr. n:itenwissers
raakte van de baart

Voor de greinteresseerden onder jullie volgÈ dan nog de uJ-t1eg:

De Fransnan is niet eerste of tweede (aarrwijzjlg 2). De Oostenrijker eindigË
a1s derde (aanwijzing 3), dus npet de Fransnan a1s vierde of vijfde door de
firrish kcnen. AIs hij vijfde is, dan nxret Carl de als derde geplaatste Oosten-
rijker zíjn. Carl kcnrt ecJ:ter niet uit een Europees land (aanwijzing 2), dus
rcet hij tweede zijn en de Fransnan vierde. De Fransrnn nrret daa::crn de man zijn
die rzan de baan raakt (aanwijzing I).
Hij is niet Luis, die een kokende notor heeft (aarrwijzing 4) en ook niet Nelson
(aanwijzing 1) of Ferdy (aarrwijzilg 5), dG rncet hij Régis zí3n.
De Argentijn, dj-e twee plaatsen voor Ferdy eindigt (aarrwijzing 5), km niet als
tweede zijn gdlindigd, cndat Ferdy niet de Fransnan is. De Argentijn eindigt
evernnin als vierde of vijfde (aarrwijzing 5). I{e weten inmiddels dat de Ooster
rijker derde is, dus nrcet de Argentijn wi-nnaar van de race zijn en Ferdlz noet
de a1s derde geplaatste Oostenrijker zijn.
De Spanjaard is niet Carl (aarrwijzing 2), waardoor hij niet als tweede de fi-
nish trnsseert. Hij nnet daarcrn dan de als vijfde geËilndigde zL3n.
Hiernee bfijft de Canadees over voor de tweede plaats en dat betel<ent dat hij
Carl Ís. Zijn ruiterwissers leveren geen prcblenen op (aanwijzing 5) en ook
heeft hij geen klapband (aanwijzing 6). Hij nrret dus hebben gevrorsteld net
een elektriscLr defekt. Nelson is geen Spanjaarrd (aarrwijzj-ng 3), &rs moet hij de
Argentijn zi3n, waar:rree Luis overblijft afs de Spaanse coureur die vijfde wordt.
Aarrgezien de nran net de kla$and niet van het Anerikaanse kontinent kcrnt,
(aariwijzing 6), m:et hlj Ferdy zí1n. Hiernee blijft. de Argentijnse winnaar,
Nelson, over als de man wiens ntiternvj-ssers het tijdens de race @even.

G3;

to ,f
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Uit voorgaand programma zullen jullie bemerkt hebben, dat baan
zes niet staat aang,emerkt voor de ladderkompetitie. De LADDER
gaat echter gewoon door, behalve de eerste zondag van j-edere maand,
die voor de kinderen gereserveerd blijft.
Bemerkt is echter, dat indien op een zondag slechts één partij
gespeeld wordt, deze baan niet in gebruik 1s, hetgeen niet de be-
doeling j-s. De procedure is nu als volgt:
h/il je met je tegenstander voor de
l-adderkompetitie spelen, dan overlegje met Gerda of Adriênne, op welke
tijd je kan spelen. Eén van de dames
zaL dan op de eerstvolgende tijd die
vrij ligt op baan 6 d.eze baan gere-
serveerd houden. Is de parti-j afge-
lopenr ongeacht hoe lang (kort) deze
geduurd heeft, dan wordt ze weer vrij
gegeven. Dus NIET op eigen houtje
rommelen, maar overleggen met de
organisatie.

De stand van de ladder kun je iedere week
aflezen. Deze wordt perfekt bijgehouden
en is bindend. Nogmaals, slechts ACHT sprongen
zí1n toegestaan. Maak je meer sprongen, dan
wordt de wedstrijd ongeldig verklaart.

FOUT
fndien je tijdens de service
op of tegen één van de lijnen
staat !

ÏNTRODUCEES

Zoals bekend mag je als B.C. Schagenlid een introducêe meenemen.
Vorig jaar is daar veelvuldig gebruik van gemaakt en werd de
procedure dit jaar ongewijzígd voortgezet.
Diverse keren echter is het voorgekomen, dat er TE veel intro-
ducêes waren, hetgeen vragen aan het adres van ofEk opleverden.
Het volgende is met direkte ingang van kracht:
I^fil je a]s lid een introducée meenemen, dan moet je dat VAN TE
VOREN telefonisch laten weten aan een 1id van het Bestuur.
(Telefoonnummers op het eerste blad). Het Bestuur kan dan bekijken
of dat mogelijk is, zodat nÍet te veel j-ntroducées de banen be-
zetten. In principe is bij drukke dagen 2 introducées toeqestaan,
is het -ir.-: - :-',:k de c.j.=en 4 ork gee"l -,rol:le e,::. A1 leen, van te
voren i a br . a..Len c,f - dr'-., f f na€-.= :r:. . .r'or:- c. Defhalve
zullen we vooriopag net aantal op twee houclen.
Wat je ook nog moet weten, is het feit, dat een introducée
f 7r50 ve:--''1ldgff- ':. AÍ te d::gen a.an onze ---,e:.r.ingmeester.
Is deze ni'." aa-,',^rez:9, -r:,r iel,:nC:1 i-:1J.?rg','aI; he::. Bestuurl

ONS KOMPETf I, fT i.:,lvl

Na een f litsenc- .:,i-L
eerst spelende iri .:r. ::.,

minder. We komen net i-.: r-

ín het positieve voor: on

J J\a;lla:itaet, -.

.. .'1-i ':

urr re laten

ie :-eam, dit jaar voor
, rlaat het thans iets
partijen die verloren
pakken.

het

g j-ngen

Voor de geïnteresseerden hj.er de uitslagen:
zie blad 4



B.C. Schagen
B.C. Schagen
Upsi-lon I
B.C. Schagen
H. B.V. IO
B.B.C. 6

De Gors 2
Slash 3
B.C. Schagen
Castricum 8
B.C. Schagen
B.C. Schagen

8-0
5-3
6-2
7-r
7-L
5-3

VERSLAG VAN KARIN VAN DE WEDSTRIJD TEGEN H.B.V.

Op 16 oktober moesten we aantreden tegen H.B.V., de koploper
op het moment van de kompetitj-e. We hadden allemaal- al een
halve zondag op zitten, omdat we pas om 2 uur moesten beginnen.
Hans, die als eerste heer van start ging had het ontzettend
zwaar. Zí3n vliegensvlugge tegenstander hield. de meest onmoge-
lijke ballen nog binnen de lijnen, waardoor een spannend gevecht
ontstond. Helaas ging de partij voor Hans verloren.
Ferry die volgde heeft dat ook wel geweten. Ook de tweede heer
van H.B.V. was ijzersterk en Ferry heeft als een gek staan rammen.
Helaas werd zí1n moeite niet beloond, want ook het tweede punt
was voor H.B.V.. Toen was Tineke aan de beurt. Tineke had wat moei-
te met het binnen houden van de shuttle, zodaL er enkele kostbare
puntjes verloren gingen. Toch werd ook deze wedstrijd. spannend.
Maar weer geen punt voor ons. AIs tweede dame ging ondergetekende.
Iedereen was a1 stilletjes naar de kantíne gelopen alvorens ik
aan mijn partij begon. Even leek het erop alsof de eerste punt
binnen gehaald zou worden, maar uiteindefijk kwam ook ik iets te-
kort. En zo stond het dan ook 4-0.
We hadden nog hoop, want de mixen, die normaliter vrij aardig
verlopen, konden ons nog een paar puntjes geven.
Helaas verliepen de beide mixen niet geheel vlekkeloos, wat heet,
gewoon slecht, waardoor onze achterstand op 6-0 kwam te staan.
De herendubbel (,lohn & Hans) hield tenslotte toch een beetje de
eer hoog door het enige puntje voor B.C. Schagen in de wacht te
slepen. ïneke en Karin deden als damesdubbel wel hun best, maar
konden tegen het geweld van H.B.V. niet op.
Een dikke nederl-aag dus. Na de reeks overwinningen in de 4e klasse
zat het er natuurlijk dik 1n, dat we een keer op ons broek zouden
krijgen. Hopenlijk hebben \^/e er toch iets van op gestoken, zodaL
we deze mensen uit Hoorn de volgende keer meer tegenstand kunnen
bieden.

KARIN

N. B.
Karin, wegens tj-jd gebrek hebben we
geplaatst. We hopen, dat je hiervoor

De

je verslag van S1ash niet
begrip zult hebben.

redaktie.

NAKOMPETITTE

Onze kompeti-tieleidster Tineke Himpers verzoekt hierbij de leden
die na-kompetitie willen spelen, zich bij haar op te geven.
Dat geldt voor elk B.C.-lid, gleeneen uitgezonderd.
Wie vorig jaar na-kompetitie speelde, wordt niet auLomatisch in-
geschreven. Het strevèn is met 2 teams in te-ffirijven.
EIk team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames, maximaal 3 heren
en 3 dames.



Deze kompetitie wordt gespeeld van
november f983.

23 januari t/m I april L984.
Opgeven voor 20

GROETEN UTT.

Het Bestuur en de leden van de B.C. Schagen ontvangen de
groeten van Harry Goyen uit PIRAIEUS (Griekenland). Een fors
model ansichtkaart met een postzegel waarop een lelijke kerel
staat, bereikte ons in goede orde. Harry bedanktl
Een goede vaart en thuiskomst toeqewenst.
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Al-hoewel, eerlijkheidshalve niet helemaal. In het badminton-
distrikt Brabant is onder de diverse clubs een levendige kom-
petitie gaande.

Vanaf 13 november a.s. wordt de B.C. Schagen verrijkt met de
KLUBKA]vIPIOENSCHAPPEN SHUTTLE VERs laan. ( X. S . V. )

Víat is dat nou weer, hoor ik ju11ie al vragen!
Nou eenvoudig, leuk en verrassend.

Van f1.00-f2.00 uur wordt die zondag BAAN 3 gereserveerd voor de
Klubkampioenschappen Shuttle VERsIaan. Vanaf de gele lijn (muur-
zijde) mag ieder l-id maximaal 6 shuttles slaan, onderhands en over
het net. De beste prestatj-e wordt genoteerd, zijnde de VERSTE

Á_ï



geslagen shuttle.
Iedere maand zat dit gebeuren zidn herhal-en, waarbij een standen-
lijst zal worden bijgehouden.
In mei 1984 zal de kampioen SHUTTLE VERslaan worden bekend ge-
maakt. We spelen in twee groepen, dames en heren.
Iedereen mag meedoen, ook de kinderen van onze leden-
De prijs voor de dames-en de herenkampioen blijft een verrassing.
Veel plezier.

DICK

DC

Wie o wie heeft in
15 meter, die deze

KONTRÏBUTIE

Onze penni-ngirneester verzoekt
kontributie voor dit seizoen
DIREKT te doen.

ziln/hraar bezit een meetlint van mj-nstens
beschikbaar wil stellen voor dit gebeuren.

leden, welke tot op heden hun
niet betaald hebben' dit

die
nog

Uitvluchten in de vorm van "ik ben m'n acceptgiro kwijt' gaan
nu eveneens naar rt rijk der fabelen.
Dan betaal je gewoon als volgt:

f r75,-- + f 10,-- shuttlebijdrage is f r85,--
Jeugdleden f 87,5A + f 10,-- is f 97,50

op rekening

Bank: 43.64.98.820 ) ten name van de Penningmeester B.C. Schagen
Giro: 1742L3 ) te Schagen.

Eenvoudj-g en simpel én alvast bedankt!

A1s
êen

je tijdens het serveren
van je voeten optilt! I

Indien het racketblad tijdens
het serveren op het moment van
raken boven je heup komtl !

^ t̂,



JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Van de kontributie dit selzoen is het een kleine stap terug
naar de financiele jaarrekening van het vorig seizoen-
Inmidd.els zijn de definitieve cijfers bekend en zullen we hierna
een uitgebreider overzicht geven, waar op d.e Algemene Ledenverga-
dering van mei j.I. om gevraagd was.

Tevens wordt hierbÍj de Financiele Kontrole Kommissie verzocht
kontakt te zoeken met Ferry Klaver, teneinde een afspraak te maken
diens boeken te kontroleren.

Dan nu het volledige overzicht:

Kontributies
Inschrl- j fgelden
Rente
Kosten zaalhuur (zondag)
Stickers
Advertentiekosten
Div. drukwerk
Kosten naamplaatjes
Bondsgeld N.B.B.
Kosten acceptgirokaarten
Ongeval Ienverzekering l-eden
Bondsdi s tr iktge ld/kompeti tie
Notariskosten
Kamer van Koophandel-

( inschrijving )

Graveerkosten
Aanloopkosten banenbord
Kosten Klaas Ploeger tournooi

" sjoelavond
" St. Nicolaasfeest

Kantoor/porto e.d.
penningmeester

Kosten secretariaat
Onvoorzien cadeautje

" telegram
Saldo per 0r.05. 1983

f r0.1r6,10
543,50
37,49

trainer
geboorte

L.273,40

f 5 .92O,--
383,50
35,57,\tJt

284,--
r.813,90'13,--

LL7 ,25
LAg,--
50,--
57 ,--

9 ,45
75 '--35,50
39,25

20L ,7 5

27,60
24,02
32,25
20 165

1 = = I 3 = 9 3 ! :-9-? 
= =!= == 1 3 = 3 3 I : 3 3

Nog te realiseren per 0I.05.1983:
Kontributies
Inschrij fgelden
Zaalhuur (vrijdagavond)
Bondsgeld
Kamer van Koophandel
Pri j zen kindertournooi
Kosten clubblad f982/1983

Nog ten laste van I982/f983

f 332,80
q'c
JJ,

f 406,--
54,30
58,50
87,74

- 387 ,80 -/-
397 ,39



Rekap j-tulatj-e:

Saldi bank
" girott kas

Af: nog te
Netto batig

f 603,47
386,38

- 283,55

realíseren
saldo

f r.273,44
- 397 ,39
f 876,01

INGEZONDEN STUKKEN

Danny Goyen, één van onze jongste leden blijkt een byzonder
kunstig tekenaar te zi3n, getuige onderstaande cartoon van
een B.C. Schagenlid, die een andere spelopvatting aan de dag
legt.
De redaktie vond dit ingezonden stuk de moeite waard om voor
plaatsing in aanmerking te komen.

Danny bedankt en eh .heb je nog wat leuks dan weet je de
weg te vinden.



REKREANTENTOURNOOÏ TUITJENHORN

9 Oktober j.1. werd door de N.B.B. een rekreantentournooi geor-
ganiseerd in de spiksplinter nieuwe sporthal Harenkarspel.
Er werd voor de eerste keer in deze hal badminton gespeeld,
hetgeen duidelijk te merken h/as, gezien het feit, dat er wat
problemen vooraf waren met het opzetten van de netten. Deze
moesten nog bij wijze van spreken uit de verpakking gehaald
worden.
De hal beschikt over 12 banen, doch er werden er 8 gebruikt.
Van's morgens 10.00 uur tot's middags 16.00 uur werd in poule-
systeem gespeeld. Om niet verder in details te treden volgt
hierna de uitslagvan de B.C. Schagen deelnemers.

Hoogste score algemeen bij de dames 94 punten, heren 96 punten.

Onze dames:

I Marianne Brinks
2 Reina Venema
3 Annet v.d. Wiel
4 Christien Speur
5 Ineke de Roos
6 Ivlaureen Speets

8I pntn
79 '
a^ lloz
56 r'

56 11

50 '

Onze heren:
I Rudy Latumeten
2 Ben Gagliardi
3 Roy Jones
4 Jan Venema
5 Gerard Venema
6 René Turpijn
7 Dick Himpers

80 pntn
76 '
73 'r

62'
59 '
5r 'r
50 ,

AFSCHEÏD JOS & BERT

De oplettende B.C. Schagenees heeft inmiddels gekonstateerd,
dat Jos Heerkens & Bert Steyn de kantine "overgedaan" hebben
aan Polisport, welke op haar beurt de keus om voortzetting van
de kantj-ne hebben laten vallen op Paula & Jan.

_frr, 16 Oktober j.1. werd een afscheid/welkomsreceptie gehouden, waarop
1q*'' diverse 1eden gehoor gaven en "acte de presance" gaven.

Namens onze vereniging heeft jullie voorzitter aan Jos en Bert
een met droogbloemen opgemaakt racket geschonken, alsmede een
B.C. Schagen-T-shirt met de namen van onze leden erop.
Paula en Jan mochten een opgemaakt miniatuur koffiepotje droog-
bloemen ontvangen.

Jos & Bert heel veel succes in Hilversum;
Paula & Jan jullie veel succes gewenst in !{aldervaart.

DE LOTING

Voordat het spel begint
moet worden geloot; de
winnaar mag kiezen uit:
Eerst serveren; Niet
eerste serveren; Speel-
helft. De verlj-ezer mag
kiezen uj-t de overblij-
vende mogelijkheden.

I

a
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B.C. SCHAGEN, DAAR LEES JE NOOIT WAT VAN

Wie een abonnernent op de Schager Courant heeft en deze ook leest
voordat de aardappelschillen erin verdwijnen, zal zo nu en dan
een stukje verslag 1ezen.
Dat wordt door één van ons aangeleverd bij de redaktie van de
krant, die daar dan uithaalt wat voor hun interessant is.
NOOIT GELEZEN?:

Dan hieronder een impressie van de geplaatste arti-keltjes.

TOT HET VOLGENDE CLUBBULLETIN:


