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Dit is het clubbulletin van de Badmintonclub Schagen,
opgericht 2 februari 1982.

2e JAARGANG, NUMMER 3.

Bestuur

Voorzitter Dick Himpers
Fazantenho f 24
L742 AJ Schagen
teI. O224O - 97510

Secretaresse Gerda Kleiman
SerLngenhof 23
174! WB Schagen
te1. O224O - L327L

Penningmeester Ferry Klaver
Merelstraat 29
l7 42 JK Schagen
te1. O224O - 98743

Ledenadministratie
Kompet it ieleiding
Technische Kommissie

Evenementenkommi ssie

Tournooikommissie

0rganisatie Ladderkompetitie

Redaktie clubbulletin
Trainers

Gerda Kleiman
Tineke Himpers
John Ritsema
Hans Schaay

Ferry Kl aver
John Ritsema
Hans Schaay

Pet er Bloem
Roy Jones
Ferry Klaver
Dlck Hlnpers
Gerda Kleiman
Adri èinne Goyen

Tineke & Dick Hlnpers
Ferry Klaver
Hans schaay ) rekreanten
John Ritsema konpetitie-

spel ers/ speelsters

Sportzaal Waldervaart
Merelstraat 38

t"l. O224o - 12019

op zondegen van 9.15 uur
tot 13.15 uur.

Sporthal

Speeltljdcn

Bankrel a L 1o AMIIO bank Schagen,
rek. nr. 43.64.98.82O
giro van de bank 2L62

Postgirorekening 17 42 13

Badmintonclub Schagen is lid van de Nederlandse
Badminton Bond en ingeschreven
onder ver. nr. 0785.



B.C. Schagen Clubbulletin, 2e jaargang nr. 3.

Hoi piepieloi alIemaal.

Dit is alweer het derde clubbulletin van het 2e jaar, tevens
de laatste van 1983.

Terugkijkend op dÍt jaar, mogen we stellen dat het allemaal
"Iekker" gaat en dat we 1984 met "zin" ingaan.
Nu dat de nieuwe leden al aardig kunnen badmintonnen, gaan
de clubtournooitjes van start, te beginnen op 29 januari a.s.
It{aar daarover later- of moet ik zeggen verderop in dit nummer-
meer.
De maand december f983 is voor de B.C. Schagenleden wat dunne-
tjes ultgevallen.
1I december is onze laatste speeldag van het jaar, daar op
f8 december a.s. Polisport de zaa:-. de qehele dag heeft (zie het
zaalschema in het vorige nummer), 25 december een Kerstdag is
en jullie toch niet achter die kerstboom weg te branden z|1n,
terwijl een week later iedereen op die morgen vermoedelijk nog
op één oor ligt, want dan is het I januari 1984.
We zien elkaar dus niet eerder als op B januari a.s.
Voor zover het vergeten zou worden, iedereen alvast een paar
prettige Kerstdagen en goede jaarwisseling toegewenst en dat
we er nog maar veel stuk mogen slaan (we bedoelen shuttles) i

Het zaaldienstrooster ziet er voorlopig als volqt uit:

15 _ianuari Marleen Adriani Lies v. d. Berg
Krijn Bak Ronald Brinks

22 -ianuari Maria Bisnathsingh Ben van Bommel
Harry Goyen Erica van Bommel

29 ianuari Monique Bisnathsingh Kees de Vries
Marianne Brinks Sake Wijma

5 februari Frank de Boer Els Klaver
Leo Schippers Tiny de Vries

f9 februari Myrna v.d. Heuvel Ben Gagliardj-

Annet v.d. Wiel Henry lVagenvoorde
4 maart Cees Kleiman Gerda Kleiman

fnekc de Roos Jan Venema

ll maart Maureen Speets Paul Speets

Gerry Mobron
26 februari Olga Vermij

Joop Bouman

18 maart Roy Jones

I april
Reina Venema

15 april Piet Koopman

29 april Peter Bloem

Liesbeth Schot
Hans Joosten

Christine Speur Adriênne Goyen

Rj-nske de Jager Jos de Jager

Jaap Bart
Hans Vermij

René Turpijn
WiI Mobron

Marleen Adriani NeI Bontes
Lex Dral

Ate van Kampen Tiny de Vries



De uj-tgeslapen leden onder jullie missen in het voorgaande
overzicht een aantal data. Dat klopt, want op die dagen heeft
osv Polisport hele zondagen geclaimd.
Op de volgende zondagen derhalve GEEN BCS-badminton:

12 februari 1984 en 25 maart 1984.

Alvast vooruitlopende OOK NIET op:

B april 1984 en 13 mei 1984.

De BC Schagen speelt op de volgende zondagen de

29 januari 1984, 26 februari f984, lf maart 1984

GEHELE dag:

, 15 april L984,
6 mei 1984 en 27 mei 1984.

Doe ons een lol en noteer die data alvast in je agendal

Jullie zullen begrj-jpen dat op die hele zondagen door ons
tournooien zulIen worden georganl-seerd. Daarover krijg je
via het mededelingenbord in de ha1 te zijner tijd meer te horen.

ONTWIKKELINGEN BADMINTONCLUB SCHAGEN EN SPORTVER. SCHAGEN

Op de ingelaste c.q. geimproviceerde fedenvergadering van
f3 november j"1. werden de BC Schagenleden ervan in kennis 9ê-
steld, dat ons Bestuur en het SV Schagenbestuur enkele malen
om de tafel heeft gezeten.
WAT IS ER PRECIES AAN DE HAND ?

Zoals iedereen binnen de BC Schagen weet, of althans behoort
te weLen ls het- probleem konlinual-ie zaalhuur Walderv.-rart. van
de o.s.v. Polisport nog steeds aan de orde en baart het Bestuur
van onze vereniging grote zorgen. Immers, badmintonnen gaat
zonder zaal erg slecht.
De leden die de Algemene Ledenvergadering van mei j.1. hebben
bijgewoond, konden aI beluisteren' dat wij ieder jaar opnieuw
voor het huren van de zaal bij Polisport moeten aankloppen-

Wie de regionale krantenberichten in de Schager Courant leest,
heeft kunnen vernemen, dat Polisport de zaal- op zondagochtend
weer zelf in gebruik wit gaan nemen. Zeker is dat echter nog
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niet. Die zekerheid kan pas in mei 1984 worden verkregen.
Maar wat doen we dan, als Polisport ons de zaal niet meer
wil- of kan verhuren?
Juist, dan staan we op straat en kunnen we wel inpakken.
Tot op heden (9 december) heeft onze club nog steeds geen ze-
kerheid, dat we ook het volgend seizoen kunnen spelen.
Ten aanzien van de Waldervaartzaal niet en ten aanzien van onze
mogelijkheden in de Spartahal eveneens niet.
Daar moet echter bij gezegd worden, dat we, (de besturen van
de SV en de BC Schagen) behoorlijk op weg zijn.
Voor de Waldervaartzaal geldt, dat wi-j als BC Schagen graag
een vijfjarige huurovereenkomst zouden aangaan met vijf optie-
jaren, zomede de mogelijkheid tot trainen in dezelfde zaal-.
Een gymnastieklokaal is best leuk en gezellig, doch met die
éne b"r.rrr cll dc LrclrcrkLu itc-rogLt: l-locretr we achteruit.
Zoafs gezegd kurinen we van Polisport geen zekerheid verkrijgen'
dus zijn de onderhandelingen met het SV Schagenbestuur voort-
gezef, mede naar aanleiding van het mandaat, dat het SV bestuur
heeft gekregen op haar Ledenvergadering van 29 november j.1.
Wi-e de krantenberj-chten heeft gemist, zijn in dit clubbl-ad
kopieên gevoegd, zodat jullie ni-ets missen.
Thans zi1n de onderhandelingen in een zodanig stadium, dat wat
ons betreft, de open ruimte zo goed al-s ingevuld is.

f,ott'1 M,,)



En liggen thans twee alternatieven klaar, ter voorbereiding
op de Bijzondere Ledenvergadering van de SV Schagen en wel:

BC Schagen huurt zaalruj-mte i_n de Spartahal (vo1l_edig eigen-
dom van de sportvereniging), op zondagen vanaf b.v. 9.00 uur
tot b.v. 12.00 uur, waarbij op minimaal 9 banen gespeeld kan
worden.
Dit is echter afhankel-ijk van de ruimte die gecreeêrd kan
worden, daar de zondagen thans verhuurd zi_jn aan het Neder-
landsHandbal--Verbond .

of volledige inLergratie van de BC Schagen in de SV Schagen
waerrbij wij a'1s badmintonafdeling worden ingebracht met gelijk-
schakeling van statuten en reglementen van deze vereniging,
waardoor dan automatisch het gebruik van de zaal in verhou-
ding tot de overige sporten, zal- gaan ontstaan.
De mogelijkheden Iiggen dan ruimer en trainings- alsmede
speelgelegenhe-id door de week op een avond gaat tot de moge-
lijkheden behoren.

Ten opzichte van de l{aldervaartzaal en onze eventueel nieuwe
behuizing per augustus 1984 kennen we de voor- en nadelen,
die iedereen zelf kan invullen.
Echter één ding moeten we voor ogen houden en is en blijft
BADMINTON BLIJVEN SPELEN.

Ook bij de BC Schagen leden blijken er veel te zijn, die buiten
het rekreatieve badminton ook aan een kompetitievorm willen
meedoen. Om de recreanten- en de wedstrijdspelers voldoende
ruimte te geven, j-s het wenselijk een grotere kapacitej_t te
hebben. Welnu, dat is in de Spartahal mogelijk met minimaal
negen banen en maximaal tien.
Het is pertinent niet zo, dat we staan de popelen van onge-
dul-d om naar een andere zaal te gaan. Echter willen we als
vereniging blijven bestaan, ook al is het dan in een gewijzigde
vorm, dan blijf je als kleine vereniging afhankelijk van de
grotere broers.
De sv schagen is een kanjer van een verenj-ging, die ook niet
staan te trappelen om "jan-en-afleman" binnen haar sporthal-
muren te halen.
onze gesprekken zí}n echter aanleiding geweest elkaar over-en-
weer te beluisteren en naar mogelijkheden te zoeken, die zowel
voor ons als de sportvereniging schagen voordelen met zi-ch
meebrengt.
Dat de afdeling Basketbal van osv porisport eveneens aan de
deur van de spartahal klopte is louter en alreen toevar.
Het één heeft totaal niets met het ander te maken.
De gesprekken duren voort en we houden julrie op de hoogte.

Het Bestuur

ErEens gelezen:
" Het vervelende met

warrneer ze komen en
ze blijven rr

problemen is,
als ze er zL

dat je nooit weet
jn... ... hoe lang
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wonnen. l{a dc vijfde rondc ging
Herman Quant nog ongeslagen (10
pu;rten) aan de leiding. Ligthart
stond met zeven matchpunten op de
twerede plaats. Dignum nam met vijf
punten de derdr plaals in €n was
reeds kansloos voor de titel. Titel-
verdediger Bertus Vroling had na de
vijfde ronde slechts twee punten en
moest genocgen nernen met de laat-
ste plaats.

In de zesde ronde had Quant de
zaak kunnen beslissen door van
Dignum te winnen. Deze biljarter

rarnboles vt-rl. Schrijvcr biecl Èi; ?9
steken. De kampioen was dus nog
niet bekend.

In de laatste ronde stelde Dignum
door winst r-rp Schrijvcr (90-77 in 22
beulten; zi;n derde plaats verlig. De
finale was alleen in de beginfase
spannend. Toen had Quant een
voorsprong. Ligthart nam over via
ecn serie - 113. De Veldtcmer zag

district Schagen.

Eindstand (resp. malchpunten,
moyenne en hs):

$veue

32
27
22
25
30
l9
2S
22

ll
10
I
6
6
6
4
4

zrJn voor'
groter r
stond he.
blust en rnaaktt:

5.2t
3.92
4.54
4.32
3.49
3.49
3.?6
3.44

Graftdijk.
is (1) zal

.rhn Oud)

aan hij sportvereniging
Hof. Daarna heeft t{impers ook ge-
sproken met secretaris Jan Wiltèn-
burg en penningmeester Hans Duin.
Het laatste woord is aan de leden.
Ook de badmintonners hebben zelf
het initiatieÍ genomen en contact ge-
zocht met ScËagen.

Dick Himpers zegt, dat hij nooit
bij Schagen zou hebben aangeklopt
als hij ook voor het seizoen '84l'85
met ziln badmintonners in sportzaal
Waldervaart zou hebben kunnen
spelen. Na de algemene ledenverga-
dering in mei heeft Himpers een on-
derhoud gehad met het Polisport-
bestuur en kon hij ook dit seizoen
('83/'84) de sportzaal huren.

Himpers: ,,De eerste de beste dag
van de competitie kwamen de moei-
lijkheden. Joop Heijnen gaf me tij-
dens een gesprek complimenten
voor de gang van zaken binnen onze
vereniging. Hij deelde tevens mee,
dat ik er op moest rekenen, dat dit
het laatste seizoen zou worden dat
wij in sportzaal Waldervaart kon-
den badmintonnen. Ik heb toen
naarstig gezocht naar andere speel-
ruimte. Sporthal Harenkarspel en
de Groeneweghal bieken nie{ haal-
baar. lk vond de Spartahal het
rr.eest geschikt maar het blcek al
snel, dat wij gcen kans maakten op
spceluren. Ik heb toen het idet,vah
samenwerken gelanceerd. Integratie
van de badmintonners in spoitver-
eniging Schagen".

Het bestuur en cle ledcn van bc

Schagen-voorzitter W. van 'l Hof
(links) en penningmeester

Hans Duin hebben gesproken met
Dick Himpers en Piet Bontes.

gezet. Maar negen is genoeg. Dan
zouden we de districtskampioen-
schappcn naar Schagen kunnen ha-
lcn. Ook zijn er dan mogelijkheden

J. Ligthart
H. Quant
J. Dignum
B. Vroling
L. Valk
C. te Buck-.'- c"hrijver

Laatste woord aaÍt, ledenaergadering

Ook bc'Schagen'klopt

(Van onze verslag geu er)

SCHAGEN - De leden van sport-
vereniging Schagen krijgen het nog
druk tijdens de naiaarsvergadering
op dinsdagavond 29 november.
Naast het toetreden van negentig
Polisport-basketballers moet ook
worden beslist of de badmintonners
van bc Schagen onderdak kunnen
vinden bij de sportvereniging, die
dan nog meer een omnisport-karak-
ter krijgt.

Evenals Piet Bontes heeÍt Dick
Himpers namens de badmintonners
eerst een inleidend gesprek gevoerd
met Schagen-voorzitter W. van 't

bestaat 9O juar

Westfries
&rrassend

Schagen stonden achter het vqorstel voor internatÍonele wedstrij9en".
bij Sëhagen aan te kloppen. Als de Dick Himpers - en trc Schagen
club bil Schagen kan wóiden onder- staan dus te popelen om toe te tre-
gebracht ziel Himpers een uitersl den tot de sportvereniging. Evenals
Zonnigc tijd aanbrèken. ,,In sport- Piet Bontes zal hij dinsdagavond 29
zaal Waidervaart konden we nei aan november aanwezig zijn in kantine
zes banen uitzetten. In de Spartahal 't Trefpunt om eventuele vragen te
is ruimte voor negen of ficièlè banen. beantwoorden of ondujdelijkheden
Als ik wat zou sriokkelen zouden er uit te leggen. De vergadering begint
zelfs tien velden kunnen worden uit- om acht uur.

Cees van Bergen
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, t-jarige Turk M.
loor de rijkspoli-
en gesteld van de
,eentepolitie. De
iermandad had
" tot aanhouding
.r wegens illegaal
rd.
litie controleerde
kwart voor twee
traat in Winkel
L daarin vicr pt:r-
bleek de gezoch*
overige inzitten*,
irdgenoten, nraar
:*ist* liapieren te

,iet
ilrn
-ad Kosto komt
ierdag L decem-
,rn. Het Tweede-
het houden van

;en*eligd doar de
lxn vàn de Partij
ur omstandighe-
staat, naar Kol-

r inleiding is uit-
r te bepalen da-

(van onze oerstasseuer) 
i*lmJiï::it"tr"l*,1ï,Hïll.tbauers I lïi#!i1ffi*:q ï:,tdi"bï

scHAGEN - Met 25 ,stemmen 
*M"ii,ïÏ"iïpËïd"ï;lvering 

bij I 99í99,*Iku:;}(q,'llr,|f9;
::::.*-1?.,1--fql":*i:.,1"-1:?:* *:l:9"1"**:'iï: ll:::,::-r"* I ;i'-""#;à),io"iiiB,Ï'N,^, iólïoïgadering van de sportvereniging lingen in zee te gaan. Tijn voorstel I :l-",ï:Xl,u"u"

*ÍiiíÍ**.*i*f*ï:*1;iï*; 1;*ïTrj,;;ï n*,.:;1ff.ffr"f | 33t.,'ii33,ilïf.ï*"r#fË'ï1ïïflïl
Éáïr.Li-u"ritï"ti;tï;'p;liipó.ï un niáïuË'au' te praten haalde h;ïï;i I srof +r'
de badmintonrlub Schagen. Een Ben v.d. Hoveh stelde voor, als men I ---- -

sïoot-d"ut-v"ta;l"ddï;t*a*htru t".'Í.Ï"u uèuruiten ueiaó tfdeÏ;t;; I zryA{qPlJK,29-11 1e83: Aard-
Eírr-."v""a uI uiiti,rirr*l tc nroeten ióo'i*l"tà"-Ëi-A; rÉ"rt""r"rieiïg, I 311,,;l"t l1!0p kg' Ee:stcling*i{4ul
E;;"; ;;;;l'"i ai J"'i ni*r à.tica*" á;i il't ee; jàai 

"Ë 
pïouï m l"i"ï I l9tl9: I'i:l 5_t91' ,EJg.lI: $'1*tïan dezc rwce arde,in;-e. j$Íj ilBïi*il;;;r ;;.;;;;1 fl1il'i.,l'ïf8$lti"à,ï,n ïiïïi:aportvereniging. llct I

sh:chts n*rfr*nÏerr ot u*.a*t prnten **erooïbe"mÀestenÈ*u"nir.:iÉo- I 1;ll' ql t-tl*10,,1139;tjÍ: l9l f?:

tcrijgt mandaat Ta;:1"ï;;i"fiq;iï4ïf,:-*ïli\"4^ ',tu A 4{-4b, lJ I1l-I9, U ll,
m,\u0n - 's. breekpeen aanvoer
booO -\to, , "r.,2rio/ 400 44-4b,
rammena\261- n00 50-51, uieri
aanvoer 48,{O6^ ' tt NL gZ,
Êo / Rn tt rul n', -\t4l -r^ -Í Nï . 6n'

volgens de leden ein heeft of dat men iiuuiioctr hun vertroufen u"id"rlte | 129, ^lI 39-9.?, 12! af -89; 
-I!ryten

de Ëesfrekingun ii"uur zug afgekapt. ó;?;Ëtit;l"" ;àtd;b;;teíÈáiÈii I 91099 kg A2?-35, B le-21' c lq-!9'
trn tret eers"te gev.al ,à,rïe,id" iu- Àn-Éïa*i"tonners. Men verwaCfrtl Yoalo A qq-^4^1^,.Mo_d1o_ 9^ t!-l^e;

den tiidens de v6oriaarsvergadering &d feïil;i ueiái ván ae eáne uá" I F:"*qq.l-61^000 h$ B,2?;1?',9, aP;
in mei een definitieve beslissing zaken op de hoogte te ziin om danl ?Y'913'3Ji Sprult*ool luuu K-g'.Ar
kunnen .*-"n. Nu wordt over ruirí ;;-;;á;rËuwaïÉrilit iè t u""ón I l0g-108r DI 130-136-; P-r'ei 500 kg:
twee maanden (in de tweede helrt ;;;;. 

I tJl Ë;31;"oïXï,u"r"JrËttij iq-ihï31*:lïi,ï'*ïl*3";::Í;iïlïo;::'- 
- 

lpê#ïi'",*I-""1 2000^k$^5?-80;

Schogen-hestuur ITIAFKIGIN
LANGEDIJK, 29 november -

à'ittende bestuur. nr ii"b**i -a" 
I Twee bestuursleden treden 

"1. 
I kalm.

vereniging al cen gebrck aan kader I Beiden zijn herkiesbaar. Het zijn J.;;'ffiï;ï ïr"i- il;;;'gi,r.',';;;- | ni"l"àïàïa ";; F. 
-HutÉ';Ë"il | _ EIEnvEtl,INc

vergadering trelegd waarin hot be- I _ | Deense wltte kool ZIUU kg b{:9u;
stunr medeïerins;n "",',if;i,ï*:ï:"" 

I l:u.""*t:0"-:ï-* I [f1il1Ë,ïs,?j,*ï3rï#*ïiïr*ï$resultaten van de besp:::ii,i:l"ffltïh"",ï'"Ílii,:ï:'u"lJaarvergaderi
r'A"i.r. wiedijko 

I ntrs;tií:llrli,"r;lii'f,iï$;iVoorzitter W. van 't Hof gaf voor Ivoorrltter w. van 't Hot gaf voor I * | z2u-210, Lang I zzr-LJï,lLzLv-;4;lb|
dit agendapunt de hamer over aan I _ _ _ _ I III l?5-235; WrtloÍ in dozen 6500 kg,
JaapÏ{ok(vice-voorzitter)teneinde | ..BARSfNGEXIORI'Í lJsclubl kleinverpakking 330-340, _Kort 

-ÍJaaD líok {vrce-voorzltterl ten elnde I Dnrr
zelf eerst tèkst 

"n 
uitleg te geven. De | 'Arisz. lViedijk'.houdt

JaaD líok {vrce-voorzltterl ten elnde I DnrLÈrrNrr.rrftrrfrrlrr Lrscluo I KlelnverpaKKtng JJU-J+u. ts,oft I
zelf eerst tèkst 

"n 
uitleg te geven. De | 'Arisz. lViedijk'-hou{t morgen_ ({o": I ZïO-ZAOi Lang -I ZtZ-Zls:, Broccoli

leden lieten duidelijkïetËn het er I derdagldecember)_inDeOudestall 500 kg,'I 490:510; Knolv'enkel 350
niet mee eens te zijri, dat dc achter- | teHaringhuizen deiaarrrerq-adcring. I kg, bí'""80 210-220',80/100 360-380,
ban van te voren áiet via het club- | De aanvang 's avonds is acht uur. I tdoz 120 300-310.
blld voldoende was g"i:f":"T-",":9,.., I op de agenda staat onder andere I __ _
*3ï.1""ïïii-,"1- #ïiï "ii'"1"$l I g"{1""*;**.*lq::,1}:ï*{Tïti}},1 *.y*::l1T'^1*',*"ryIïËliï"ïff|;Lijf"iïj"t ar nansen' I Inzicht wordtSegeven,ih de finarï-l nLasranDAM,2e nov.:- 85/60
arderinsen zou sv *"ij)'.,ï:i:|il,: I g'-et9_s,'11atie o"eËàrrekènG*óiàt l*ni"^ïjJ"ís.so-+s.oo (4b.b0) zs

$ïïï;*;ïgr:'il:ïi*;*:il'JiuíËfl*iïï{-iïï'á;l.rgi;fi.i*ï$}k#iË-fr

den". Hij stclde voor het probleem I moet een lid voor de financiële com- | BARNEVELD Aanvoer
door te ipclen naar de Sirartahal- I missic worden gekozen. Onderwerp | 2.932.200 stuks, stemming kalm.
commissie. Volgens Snellen, die ver- | van hospreking vormt voorts het I Prijzen in gulden per 100 stuks: eie-
wacht dat de voetbalafdeling (waar I wintetprogramma. Na de pauze I ren van 50-51 gram tot 13,50,55-56
alles toch ooit mce is begr.rnncn) van I houden de aanwezigen zich bezig I gram tot 15,10, 60-61 gram 16,10-
alles de dupe zal worden, gaat het de I met bingo. I 16,15 en 65-66 gram 18,65-16,?5.
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ic.
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eken voor zijn
i3n viooi. Het in-
d naar de viool-
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It een beiangrijk
: restauratie van
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G EMEËNSCHAPPELIJK GASBEDRIJ F
KOP VAN NOORD-HOLLAND

1800 AJ Alkmaar - Telefoon 072-145150

GASTARTEVË|U Í984
De kosten van het aardgas voor kleinverbruikers worden in het jaar 1984 bij een
verbruik van 1-170.000 m3 per jaar voor koken, warmwatervoorziening, verwar-
ming en algemene doeleinden, berekend volgens het onderstaan tarief: een vast
bedrag per maand van f 4,75 excl, BTW ofwel f 5,653 incl. BTW en per kubieke
meter 52,5 cent excl. BTW ofwel 62,476 cent incl. BTW. en per kubieke meter,cns actief in de



NA-KOT,IPE'IITIE

Voor het seizoen f9B4 heeft onze club met 3 teams ingeschreven,
waarvan hier de teamindelS-ngen:

team BI. Peter Bloem
Gerard Venema
Marianne Brinks
Ineke de Roos

team CI. Jan Venema
Patrick Oosterling
Rei-na Venema
Annet v. d. !{ie1
Christine Speur

team C2. Henry Wagenvoorde
Jaap Bart
Nel Bontes
Maureen Speets

Invalster Gerda Kleiman

Voor deze spelers komt nog een afzonderlijke informatie en
bespreking, waarbij tevens de speeldata en de tegenstanders
bekend zullen worden gemaakt.

Op dit moment is dat nog nj-et mogelijk om de doodeenvoudige
reden dat de lotj-ngen nog moeten plaatsvinden.
Belangrijk is wel te weten, dat deze kompetitj-e wordt gespeeld
één keer per week van 23 januari f984 tot uiterlijk 15 april
r984.

Tineke Himpers.

KOMPETITIE

Nadat we in ons vorige bulletin melding maakten van een lichte
inzinking bij ons kompetitieteam, is de opgaande Iijn weer enigs-
zins teruggevonden.
Voor de geinteresseerden hierbij nog wat uitslagen:

BC Schagen De Flinters
De Gors BC Schaqen
Slash BC Schagen
BC Schagen Upsilon
Castricum BC Schagen

3-5
3-5
2-6
3-5
2-6

Tussenstand per 6 december f983, BC Schagen op een 3e of 4e
plaats in haar afdelingspoule
De volgende tegenstander is H.B.V. uit Hoorn thuis in de
Waldervaartzaal. De ui-twedstrijd werd di-k verloren.
Hopenlijk weten de jongens en meissies er nu meer van te maken.
Kom op mensen, de beuk erinl I

Jopie Shuttle.



schagen

Kruis-

woo!'d

raadsel

Horlzontaal: 'l termijnverlenging, 10 gedrongerr ienrand, 1'l
vrouw van Jakob, 12 zwemvogel, 14 rakelijzer, 15 muskus, 17
kerstboomversiering, 19 cilinder, 20 rund, 2'l bedrag, 23
godin, 24 voegwoord, 25 voor, 26 kwab, 28 achter, 29 Neder-
lands schrijver, 31 smoordronken, 33 langwerpige steenplaat,
34 vochtig, 36 gewelÍboog, 38 aardig. 39 planeet, 41 vogel, 43
bouwland, 44 oplossing, 46 voorzetsel, 47 noot, 48 gevange-
nishok, 49 soort brood, 51 bergplaats, 52 mak, 53 kreet, 54
vogel, 56 sportartikel, 59 visie, 61 hostiekelk, 62 bepaald, 63
vervoermiddel, 65 Europeaan, 67 horizon, 69 baal, 7O ellen,72
slee, 74 alvorens, 76 insekt, 77 ongeveer, 78 paling, 80 neger-
vergadering, 83 plaaggeest, 84 rivier in Spanje, 86 Egyptische
waterlelie, 87 toegankeliik, 88 plant, 90 vreemde munt, 91 bak-
plaats, 93 helleveeg,95 wapen, 98 reeds, 100 door middel van,
101 insekt,'102 zonnegod, 103 schik, 105 vlug, 107 opgenaai-
de lap, 108 halsbont, 109 maand, 111 buisje om vloeistoÍ te
meten, Í13 voorzetsel, 114 jong dier, 116 etter, 117 bijwoord,
118 kleine planeten tussen Mars en Jupiter.

Vertikaal: 1 dikke brij, 2 kledingstuk, 3 voorzetsel, 4 smeermid-
del, 5 plaats op Ameland,6 weeÍsel,7 in, 8 boom,9 uniek, l0
knorhaan, 13 Europeaan, 14lol, 15 vaartuig, 16 turÍstrooisel,
18 zuivelprodukt,20 precies,22 stuk vis,25 aÍgezet veld,27
afsluitmiddel, 29 boom, 30 vlug, 31 steuhpaal, 32 eer, 33
Grieks wijsgeer, 35 Egyptische godheid, 37 kleur, 38 geliefde
van Zeus, 39 gevuld, 40 visgerei, 42 deel van een boom, 44
zoon van Noë, 45 boom, 48 warmte-eenheid, 50 Engels
romanschrijver, 52 rookgerei, 55 plant, 56 sleenaÍval, 57 kleur,
58 gravure, 60 vreemde titel, 64 krachtspori, 66 makker, 68
klap, 70 tijdmaat, 71 boterton, 73 Oostenrijks staatsman, 75
vogel, 76 wapen, 77 Franse stad, 79 ontwikkelingsvorm van 'n
lnsekt, 81 grondsoort, 82 muÍ, 83 bezigheid tot ontspanning,
85 vis, 87 betrefÍende, 89 waterplas, 9l geneesmiddel, 92 be-
dwelmend middel, 94 schaaldier, 96 lnd. gewoonterecht, 97
voegwoord, 99 halÍ-warm, 102 schilÍertjes op de hooÍdhuid,
104 vogel, 106 slachtoÍÍer, 107 vreemde munt, 108 stad in W.
Duitsland, 110 zijrivier van de Rijn, 112 blul, 113 nuttige die-
ren, 'tl5 Íamilielid, 117 jongensnaam.



TERUGBLIK OP HET SJOELFESTTJN VAN 26 november j.1

Zaterdag 26 november j.1. waren we in de gelegenheid om vanaf
17.00 uur te badmintonnen, terwijl vanaf 20.00 uur de sjoel-
wedstrijden zouden aanvangen.
Er werd door een 20-tal leden uitgebreid van het badmintonnen
gebruik gemaakt, terwijl rond klokke acht 's avonds de kantine
volliep met 44 sjoelliefhebbers
Het werd evenals de vorige keer weer een hele happening.
Een uur later dan gepland gingen we van start en er werd naar
hartelust op los gesjoeld. De één nog fanatieker dan de ander,
echter alles in zorn gezellige sfeer, dan we wel één grote
familie leken.
Enfin, 't liep qua tijd volledig uit de klauw.
Nadat de punten geteld waren was het inmiddels drie uur 's nachts
geworden, terwijl ik hoorde dat er twee mensen waren die elkaar
om half zeven 's morgens weer zouden ontmoeten.
Zeker vissen of zot terwijl 't vreselijk stormde.
De volledige uitslag vinden jullie ook in dit nummer.

Grote dank gaat uit naar de organisator Fer Klaver (bij velen
bekend als Ferry van de centen) en voor de prima en zéêr ver-
zorgde hapjes en drankjes naar Paufa & Jan (inmiddels bij ieder-
een bekend als "dj-e twee achter de bar").
Tevens dient hier nog even gezegd te
diverse prijsjes beschikbaar stelden
moet ik schrijven "minder gelukki-gen"
Mensen, allemaal bedankt, want dank zrf jullie allen is dit
weer een geze:-.lige happening geworden.
P.S. Sorry Henry Wagenvoorde, dat je dankzij mijn optreden vj-a

Gerda Kleiman de sjoelbak mocht proeven.
Gelukkig bleef het beperkt bij een tand door de lip.
Kust in het begin nj-et zo lekker, maar daar wen je aan.
Misschien krijg je nog eens de kans i-ets terug te doen.

Dick Himpers

worden, dat Paula & Jan
voor de verliezers- of

"we leken wel één grote familie"



UITSLAG SJOELAVOND VAN 26 november 1983.

1. Annet v.d. Wiel
2. Ria Bloem

r'3. Ier Kluvcr
4. Martln Clerc
5. Patrick Oosterling
6. Tineke Himpers

./7. Cees Kleiman
8- Peter Bloem

t g. Dick Himpers
/LO. Piet Koopman

11. Paul Harsveld
12. Ben Gagliardi

213. George Fcls
1"4. Nanda tsourret

/L5. Myrna v.d. Heuvel"

tL6. Ed van Dijk
/L7. Roy Jones

18. Marijke Clerc
tl9. Ineke Venema
r2O. Henry lYagenvoorde

2L. Felix Bourret
22. Han v.d. Heuvel

t23. Gerda Kleiman
24. Paul Speets
25. Tineke Jones

Frank de Boer

27. Karin Wiltenburg
28. John Ritsema
29. Marjolijn Ritsema

/ 30, Jan Venema

/3L. Reina Venema
32. Judith Gagliardi
33. Wil Fels
34. Wim Speur
35. Ineke Tromp

,t 36. Gerard Venema
37. Christine Speur

.238. Maureen Speets
39. Jacqueline Piet
4O. Maria Bisnathsingh

4L. E1s Klaver
42. Monique Bisnathsingh

n43. René Turpijn
44. Anja Turpijn

Hoogste score:

Peter Bloem

Laagste score:

Maria Bisnathsingh

1883 pntn.
1831
l8l I
1788
L786

L710
1706
L705
1701
1696

L692
1687
t677
1673
1671"

1663
1648
1635
1614
L61 1

L572
1571
1 568
1565
1551
1551

L544
1 536
1516
1515

1507
1500
1495
1485
L482

l-481
L47A
1"452
L440
1435

t407
1385
L326

uitgevallen.

141 pntn.

42 pntn.



HARINGSTADTOERN()OI 1984
Het open HARINGSTAD C- en CX-toernooi

(goedgekeurd door de N.B.B.)

Op zaterdag 3 maarl en zondag 4 maart 1984 wordt
het C/CX-toernooi gehouden op de 9 banen van sport"
hal "De Drecht" te Enkhuizen, georganiseerd door
E.B.C.',68.

GSTADTO ERN()OI 1 984

Wedstrijdleiding '.

Bondsgedelegeerde
en Hoof dscheidsrechter :

Wedstr ijdkommissie :

Adres sporthal

Tessa Eeftinck en
Marijke Verbeek

De heer A. van Dijk
TeleÍoon 02230 - 28069

Tessa Eeftinck
Hennie van Veldhuizen
Marijke Verbeek
Fie Schimmel
Doede de Groot
Arnold Hermans
Marion v. d. Weijden

"De Drecht"
Boendersveld 1 - Enkhuizen
TeleÍoon 02280-16883

3 MAARï en 4 MAART
HARIN

WËDSTRIJDRËGLEMENT

A. Algemene bepalingen: zoals gepubliceerd in Vademecum
van de N.B.B., 8.8.7, m-u.v. regel 14.

B. SpeciÍieke bepalingen.

1. Gerechtigtl tot deelnante tijr\ zij, die niet voorkonten op
de geldende A, A2 en B-lilstt;n err vr;lriocrr aan de orrder
Ílunl 4 van de Algernene bepalingen gestelde ersen.

2. Zij,dre dit seizoen 1983/ 19ti4 koiltÍietitie hebben gespeetd
in de 3e of 4e distriktsklasse of in de jeugdkompetitie,
en zij die nog nooit kompetitie hebben gespeeld, kunnen
zich inschrijverr in hel CX-toernooi.

3. Zi1, die dit serzoen en/of het voorgaarde serzoen hoger
hebben gespeeld dan 3e ktasse distriktskompetitie, kurr-
nen zich niet inschrijven voor het CX-toernooi, wel voor
het C-toernooi.

4. Men mag aan rnaximaal 3 oncierdelen deelneÍnen.

5. De inschllÍgelden betlragen I 7,50 voor de enkelspelen
en I 6,50 per persoon voor de dubbelspelen
Deelname aan 3 onderdelen kost í 20,--.

Het Haringstadtoernooi is eer tweedaags toernooi. De
voorronden worden gehouden op zaterdag 3 rlaart van
9.00 tot 21.00 uur, op zondag 4 maart worden van 9.00 tot
17.00 uur de kwart-, de halve- en de hele Íinales gespeeld.

Voor het C/CX-toeínooi kurrnen 286 partijen geaccep.
teerd worden. De inschrijving sluit op vril<iag 20 jarruari
1984 oin 18.00 uur, tenzi1 eeíder het rnaxrmale aantal
partijen bereikt is.

11

De inschrijvingen moeten, volledig ingevuld, worden
gezonden naar:

TESSA EEFTINCK, DE LAARS 22,1602 MR ENKHUIZEN

Telefonisch woÍden geen aanmeldingen geaccepteerd.

ln het CX-toernooi wordt gespeeld met plastic shuttles
van hel merk Carlton. lndien in het C-toernooi één der
partijen de voorkeur geeft aan veren shuttles, dient er
met veren shuttles gespeeld te worden.
Bij onenigheid over de te gebruiken veren shuttles, wordt
gespeeld mel de veren shuttles die door de toernooi-
leiding zijn aangeschaft.

Een inschrrjving voor een dubbelspel is pas geltiig op het
moment dat van beide partners een afzonderlijk inschrijf-
f ormulrer is ontvangen-

Wanneer vooÍ een onderdeel mindeÍ dan B tnschrijvingen
binnenkomen, vervalt dat onderdeel.

Dei wedstrijdkommissie behoudt zich het recht voor om
inschrijvingen van spelers, dle naar haar oordeel in een
te lage klasse inschrijven, niet te accepteren, of , na over-
leg, in een hogere klasse te plaatsen.

Circa één week voor aanvang van het toernooi krijgt u berrcht
over het tijdstip, waarop u geacht wordt aanwezig te zijn,
en over het ondeÍdeelr waarmee u kunt beginnen. Tot ziens?

Voor inlrctrtingen - niel voor aanmeldingen - kan rnen tele-
fonisch kontakt opnemen met Tessa Éeftinck :02280 - 16372
(bij voorkeur op vrijdagavonden).

10

12



ATTENTIE B.C. SCHAGENLEDEN

Noteer in je agenda of op je nieuwe Playboy (- of Playgirl) kalen-
der, dat

29 JANUARI 1984 het eerste klubtournooi zaL plaatsvinden

't Wordt een mixtournooi,
punten.

zonder afvalsysteem, tot samen 25

Dus de hele dag badmintonnen totdat je er bij neerploft.
fnschrijven vanaf ca. 9.30 uurr w€ willen omstreeks 10.00 uur
beginnen. Inschrijfkosten f 2,50 per persoon ter dekking van
de aanloopkosten.
Prijzen beschikbaar voor de nrs. l, 2 en 3t de aanmoedigings-
prÍjs voor nr. 4 en oppepprijzen voor de nrs. 13, 23 en 33.

Dit tournooi hebben we al eens eerder gespeeld, zonder dat er
prijzen of inschrJ-jfgelden mee gemoeid waren.
29 januari a.s. spelen we het opnieuw' nu wel met prijzen.
Misschien win je wel een zuurstok van een meter, kun je samen
met je mix-partner erop sabbelen.
Tot 29 januari a.s.

De Tournooikommissie

PUZZLETJE TUSSENDOOR;

d
a
n
S

<- kind zonder ouders

Iokspi j s

me is j esnaam

stad in W.Duitsland

<-
<-
.<-

Oplossing elders in dit clubbulletin.

TERUGBLIK OP HET SINT NIKOLAÀS GEBEUREN IN DE SPORTHAL.

d
a
n
s

d
a
n
S

d
a
n
S

Enigszins onwennig stapte de goede
onze hal binnen. Niets ongiewoons,
komen, vergezeld van zijn Pieten.

Sint op 4 december 1983
want we wisten dat hij zou
Alras wist de oude baas



ztn zetel te vinden en konden de vanouds geleerde liedjes
gezongen worden.
In alle organisatiehaast was ik vergeten een cassettebandje
met Sint Nikolaasmuziek mee te nemen.
VÍant laten we eerder zijn, Sinterklaas en André Hazes kan niet.
Gelukkig was er wel voor strooigoed gezorgd, dat dan ook rijke-
fijk over de kantinevloer werd gestrooid en lekker in de vloer-
bedekking werd getrapt.
Enfin, Iachen, gieren en brullen, de stofzuiger bleek het geluk-
kig te doen dus voor ha1f, twee 's middags was alles weer alsof
er niets aan de hand was geweest.
De Sint arriveerde om fl.00 uur precies. 't Ïs opmerkelijk hoe
za'n ouwe baas dat toch steeds maar weer flikt.
Echter voor hem, Iiep de klok harder dan 60 minuten in het uur,
want hij kwam in tijdnoodl Z'n volgende afspraak moest immers
ook op tijd zí3n
A1 met al was het weer een paar leuke kwartiertjes en ik hoop dat
iedereen die eraan mee deed dat ook vond.
Degenen die aan de pak
dit met zoveel plezier
stond van de méér dan
dit niet als verplicht

l{ensen, allemaal bedankt voor jullie
Dit doet me wat. Uiteraard ook onze
zijn Pieten.

jesuitwisseling meededen (26 leden) hebben
bfijkbaar gedaan, dat zelfs ik versteld

normale verzorging van de surprices, terwijl
stond aanqemerkt.

Gedichten werden uit de losse pols geschre-
ven alsof het niks was en iedereen maar
raden wie daar achter zaL.
Persoonlijk was ik erop voorbereid, dat ik
wel eens "de klos" zou zi3n, echter dat
pakte geheel anders uit.
Mrn lief t.a11ige echtgenote, bij vel-en be-
kend als Tineke van Dick, werd echter te
grazen genomen en mocht op schoot van het
kleine Zwarte Pietje een Sinterklaaslj-edje
z ingen .

asme en inzet!

Van mi j wetende, dat j-k alti jd zeg "als je voor mi j zingt kun je
beter je mond houden", gaf ze een Sinterklaaslied ten gehore,
die menigeen z'n mond deed houden.
Wat heet, de monden vlelen van verbazing open. 't Was dan ook geen
alledaags vers, maar wel goedgekeurd door de Nederlandse Vereni-
ging van Sinterklazen.
Zo gingen we nog effe door en zag ik de leukste surprices aan mij
voorbij gaan. Zo zag ik o.a. surprices als een blikje coca-cola,
een flakon wasverzachter, een racket, een KLM voedselpakket,
een rollad.e, een zuurstok, een toffee, een appel, een zwarte Piet
etc. etc. Sorry als ik iemand oversla die uren heeft zitten zwe-
ten op zijn- of haar surprice, maar 't was TE GEK GOED.

Eén lid was zo BC Schagengek, dat een' groot formaat shuttle als
surprice werd gebrui.kt met de mogelijkheid tot hele vieze handen.
Dit lid heeft wel diverse weken ongezien kans gezien om oude ka-
potte shuttles uit de vuilnisbak te vissen. Goed hoorl
O ja, ik zag ook niet een fan,
Ik had nog wel een sticker voor

die ons embleem had nagetekend.

Nikolaas en
a



STAND NA DE EERSTE RONDE VAN DE

KLUBKAMPIOENSCHAPPEN S}IUT'TLE VéRSLAAN

Dames:

1. KARIN WILTENBURG

2. TINEKE H]MPERS

3. ANNET VAN DER WIEL

4. MAUREEN SPEETS

5. MARIANNE BRINKS

6. GERDA KLEIMAN

7. INEKE VENtrMA

B" CHRISTTNE SPEUR

9. MYRNA VAN DER HEUVEL

rO. REINA VENEMÀ

I 
,. 1,. .

Heren:

1. GEORGE FELS

2. PETER BLCIfiM

3. HANS SCHAAY

4. RUDY TATUMETEN

5. HENRY WAGENVOORDE

6. JOHN RITSEMA

7. RENé TURP]JN

8. PIET KOOPMAN

9. PATRICK OOSTERLING

rO. F.ERR.Y KLAVER

Junioren:

I. DANNY GOYEN

2. JOOST KLtrIMAN
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RACKETBLESSURES .

Het gebeurd nog we1 eens, dat je je racket naar de knoppen
slaat. Minder erg is het feit, dat een bespanning het begeeft
onder de striemende smashes die je uitdeelt of denkt uit te
delen ( Nietwaar Peter Bloem?), althans financieel gezien.
Wat vrijwel niemand weet, is dat via de club tegen korting
badmintonrackets gekocht kunnen worden en dat bespannj-ng
vernieuwen tegen geringe kostprijs gerealiseerd kan worden.
Zijn er enkele snaren te vernieuwen, dan is dat een fluitje
van een paar gulden.
Breng je zo'n racket naar een sportzaak, dan ben je zeker
meer kwijt.
Wil je meer weten of als het zover is, Dick vragen.

WAARSCHUWING.

Het komt dit
we bcdoc I cn -i

ouders Legcn
rennen, terwi
MENSEN DTT IS

seizoen nogal eens voor, dat erg jonge kinderen,
n icdcr dic orrdc.r de 7 jaar, zonder dat daar de
opLrcde rr, zonlddr I r..rrrk en vri j dc.ror de sportzaal
jl anderen d.rar sl-.ran t-e spelen.
GHVAARI,IJK : :

Om te beginnen klaagde eens een tegenstan-
der van een bezoekende vereniging over een
voorval tegen mij, waarbij werkelijk twee
kinderen "." ï:ï;tË:: ::ff::: :ïl:":"il:r3:::

Diverse keren gebeurd het,
dat de kleintjes achter de

baan bezig zijn, waarbij
het niet ondenkbeeldig is
dat ze zelf letsel oplopen
of letsel aan spelers toe-
brengen vanwege het feit
dat je behoorlijk slecht
terecht komt aIs speler,
opdat je probeert dat kind
te ontwijken.
Gebroken enkels, polsen of
benen heb ik li-ever niet
op onze vereniging.

De ouders van kinderen die
hier zelf niet op letten KUN-
NEN VERPLICHT WORDEN hier wat

aan te doen.
Mocht iemand van de leden zelf op-
treden tegen deze kinderen, dan
blijven de ouders verantwoordelijk

Laat dit de eerste- en tevens de laatste waarschuwing zijn.
Ik vertrouw op ieders medewerking.



WAT LIGT ZOAL IN IT VERSCHIET.

Na zo'n enerverende sjoelavond heeft de Evenementenkommissie
nog een paar leuke avonden en de TouRNoorKoMMrssrE een paar
leuke middagjes (-of dagjes) op hun verlanglijstje staan.
Getracht wordt j-n overl-eg met uiteraard paula & Jan (je weet
wel, dat st... ) tot de uitvoering ervan te komen.
voor de badmintontournooien is dat green probleem op die dagen
dat we de zaal de hele dag hebben.
Wat te denken van: Het K1aas Ploegertournooi II

Een handikaptournooi
Een puntentournooi
Een d'r op of d'r ondertournooi
(= een singletournooi en niet wat jullie
denken).

het einde van het seizoen onze befaamde
etc.

Voor de avondjes die mogefj-jk zijn:

Uiteraard weer aan
GRABBELTONtournooi

Enfin, jul lie horen

Een gokavond met bingo
Een kaartavond met o.a.

Een dobbelavond met

er nog vanl

en HORSERACE

canasta
toepen
klaverj assen
j okeren
2L gen
etc.
kassie 24
5000 gooien
Yatzee
Poker
3x6
etc.

OPLOSSINGEN:

Puzzletje tussendoor: vul maar i-n van boven naar beneden
onder ttdans " :
W A L S en dat 4x naast elkaar.
Weet je het aI?

Ontdek de verschillen: Oor van de hond, mouw van de
op ruÍt, onderkant cel, neus
man, knoop op jas, deurknop,
de deur, manchetknoop.

De oplossing van de BC Schagen Kruiswoord.puzzle komt
volgende bul-letin.

man, kop
van de
paneel in

in het

LEES OOK NVEN DE LAATSTE BLADZIJDE.
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