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Dit is het clubbulletin van
opgericht 2 februari L982.

Bestuur

Voor zítter

Secretaresse

Penningmeester

Ledenadministratie
Kompetitieleiding
Technische Kommissie

Evenementenkommissie

Tournooikommissie

Organisatie Ladderkompetit

Redakt ie clubbul let in
Trainers

AAR

de Badmintonclub Schagen,

2e JAARGANG, NUMMER 4.

1e

Dick Himpers
Fazantenho f 24
1742 AJ Schagen
teI. O224O - 97510

Gerda Kleiman
Seringenho f 23
L74L WB Schagen
tel. O224O - L327L

Ferry KI aver
Merelstraat 29
1742 JK Schagen
tel. O2240 - 98743

Gerda Kleiman
Tineke Himpers
John Ritsema
Hans Schaay

Ferry KI aver
John Ritsema
Hans Schaay

Peter Bloem
Roy Jones
Ferry Klaver
Dick Himpers
Gerda Kleinan
Adriênne Goyen

Tineke & Dick
Ferry KIaver \
Hans Schaay )

John Rit sema

Himpers

rekreanten
kompetitie-
spelers/speelsters

Sporthal

Speeltijden

Bankrelat ie

Pos tgirorekening
Badmi-ntonclub Schagen

Sportzaal lValdervaart
Merelstraat 38

te1. O2240 - 1201-9

op zondagen van 9,15 uur
tot 13. 15 uur.
AMRO bank Schagen,
rek.nr. 43.64.98.820
giro van de bank 2762

77 42 1:l

is 1id van cle Nederlandse
Badmj-nl.on Bond en ingeschreven
onder ver. nr. 0785.



VOORWOORD

B.C. SCHAGEN OF S.V. SCHAGEN?

Zoals jullie weten hebben de
Besturen van bovengenoemde ver-
enigingen besprekingen gevoerd
over integratie.

fn een vijftal vergaderingen zi1n
een aantal zaken aan de orde geko-
men, hetgeen geresulteerd heeft in
het plaatsvinden van een op 13 maart
a.s. te houden Bijzondere Ledenver-
gadering door de S.V. Schagen.

Wij kunnen in ieder geval melden, dat het badminton voor onze
vereniging de eerstvolgende drie jaren gewaarborgd is in de
Sportzaal Waldervaart.

Om wille van gemaakte afspraken willen we de berichtgeving tot
zover laten. We komen uiteraard op deze gelegenheid nog uitge-
breid terug.

HET BESTUUR

EÏGEN TOURNOOI KALENDER

II maart I9B4
15 april r9B4
6 mei 1984

27 mei 1984

VROUW EN SPORT

TEAMTOURNOOI
KLAAS PLOEGER TOURNOOI
KLUBKAMPÏOENSCHAPPEN
GRABBELTONTOURNOOI

De sportraad voor de Provincie Noord-Holland organiseert in
samenwerking met de N.s.F. (Nea. sport Federatie) in het voor-jaar r984 regionare bijeenkomsten met het doel de positie van
de vrouw in de sport te verbeteren.
Voor onze regio is van belang de voorlichtj-ngsbijeenkomst, die
op 14 maart a.s. in het regiocentrum, A. Mauvestraat 77 te
Schagen wordt gehouden. De aanvang is om 20.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst zaI van gedachten worden qewisseld over
zowel- de sportdeelneming door vrouwen, als het functj-oneren door
vrouwen op bestuurlijk niveau.

Belangstellenden: noteer in je agenda, l4-3-1984, 20.00 uur.

BANENBORD

Uitdrukkelijk wordt hierbij nogmaals medegedeeld, dat het niet is
toegestaan vóór 12.00 uur te gaan singlen.

Dit geldt voor iedereen. Wij vertrouwen op ju1lie medewerking"



Nphd HvpotheekCentrum
TERUGBLTK OP HET ALPHA-TOURNOOÏ

29 Januari j.1. organiseerden we
ons eerste clubtournooj-, waarvoor
de prijzen beschikbaar werden
gesteld door het ALPHA HYPOTHEEK
CENTRUM te Schagen.

Aan dit tournooi werd deelgenomen
door 40 leden en mag wederom als
een geslaagd evenement worden be-
schouwd. Zelfs de Schager Courant
maakte hier melding van, getuj-ge
nevenstaand artikel.

Voor de statistieken dan hier
de uitslag:
DAMES

Tineke Himpers I83 pntn
Karin Wiltenburg 175 rr

ïneke & Reina Venema 165 rr

HEREN

houdster wisseltrofee

houder wisseltrofee

(gediskwal. )

t
2
3l

I Hans Schaay
2 Lex Dral
3v Ferry Klaver

UITSLAG ALGEMEEN:

I Hans Schaay
2 Lex DraI
3 Tineke Himpers

t/.Ferry I(Iaver
5 Y Gerard Venema
6 Karin Wiltenburg
7 J oicu Himpers

Ate van Kampen
9 I René Turpijn

I0 / Piet Koopman
II / Reina Venema

y' rneke Venema
13 r/ Ed van Dijk
14 ", Jan Venema
15 Peter Bl-oem
16 uRoy Jones
17 d fneke de Roos

Nanda Bourret
I9 Patrick Oosterling
20 v Myrna v.d. Heuvel

L92 pntn
IB4 II

rg3 'r

L92 pntn
rg4 'r

193 '!í

rg3 '|'

r80 '!,

175 'r

r70 '
170 .
16g .
166 .
165 rr

165 'r

L64 '
158 'i,

r52 '|,

146 '
L44 rr

L44 '|,

r43 rr

l4t '!,

(vervolg op de volgende bladzijde)



Uitslag algemeen vervolg:

2t Í Nel Bontes I40 pntn
22 Monique Bisnathsingh I35 rr

23 u/ Irtaureen Speets r34 rr

24 Adriênne Goyen f33 rr

25 Paul Knaap L29 tr

Danny Goyen L29 rr

Lies de la Fosse L29 rr

28 Paul Speets ff9 rr

29 Marianne Brinks If7 rr

Frank de Boer II7 tr

3l Christine Speur ff4 "
32 Toby Himpers ILz rr

33 r' Rinske de Jager I08 I'

34 Maria Bj-snathsingh I05 rr

35 Harry Goyen 99 rr

36 Ben Gagliardi 9I rr

V Joop Bouman 9 f rr

38 / Henry Wagenvoorde 88 rr

39 Jos de Jager 87 rr

40 Krijn Bak 82 rr

DISTRIKTSCOMPETITIE 4e KLASSE, SEIZOEN I984l1985

. B.C. Schagenleden, die volgend seizoen willen deelnemen aan
de "echte competitie" kunnen zich door middel van onderstaande
strook opgeven aan de competitieleidster.

In prlncipe zal- dit team bestaan uit 2 dames en 2 heren.

Het behoeft uiteraard geen betoog, dat alleen spelers kunnen
deelnemen die zíct:' realiseren, dat op de geplande data gespeeld
moet worden.
Om te verduidelijken, smoesjes als mj-jn zuster is jarig, mijn
grote teen kriebelt, nooit geweten, niet gehoord etc. zijn
uit den boze. M.a.w. vervanging alleen in zeer bijzondere gevallen.
Dus voordat je de strook invult, weet wat je doeti

Bij meerdere aanmeldingen dan 2 dames en 2 heren zal een onder-
Iinge competitie plaatsvj-nden (si-ngles), tenzij twee teams gevormd
kunnen worden en uiteraard voldoende zaalruimte beschikbaar is.

-3F<-
Ondergetekende geeft zich hierbij op voor de 4e klasse competitie,
se j-zoen I984 / 19 B5 .

Naam

TNLEVEREN VOOR l APRrL 1984 bij Tineke Himpers

Handtekenlng



NACO},IPETTTIE:

Inmiddels is ook de

Aan deze competitie
weten:

team B l:

nacompetitie in
doen voor onze

alle hevj-gheid losgebarsten
vereniging 3 teams mee te

Ineke de Roos, Marianne Brinks'
team C l:

Peter Bloem en Gerard Venema

Maureen Speets, Nel Bontes, Henry Wagenvoorde en Jaap Bart
team C 2z

Reina Venema, Annet v.d
Patrick Oosterling.

Wiel, Christj-ne Speur, Jan Venema en

Tussenstanden zijn nog niet bekend, uitslagen weI.
Hier gaan we dan voor de geinteresseerden onder jullie;

Team B ]:
thuis gfewonnen van De Burcht met 6-2
uit gelijk tegen Argo 4-4
thuis gelijk tegen H.B.V. 4-4

Team C I:
thuis tegen Axmeriscota gewonnen 6-2
uit tegen Polisport verloren 5-3

Team C 2z

thuis tegen H.B.V. gewonnen met 6-2
ui-t tegen E.B.C. gefijkgespeeld 4-4
thuis gewonnen van Sparta met 6-2

Kortom, het C 2 team onder leiding van Patrick Oosterling heeft
op dit moment de beste papieren.
Iv1ensen, jullie doen het hartstikke leuk, houden zo en toi toi toii

I

(1'oekomstbeeld? Muis BC Schagen en de kaas julIie Legenstanderi')



Zoals bijna nooit in de sport kan worden voorkomen, heeft de
B.C. Schagen ook in het weekend van 19 februari j.I. haar
"kater" beleefd.
Ons C I nacompetitieteam speelde op zondagmiddag tegen
juist, Polisport.
Onze tegenstander trad in het strijdperk met 3 sterke invallers
die ter elfder ure waren opgeroepen omdat

Ja, omdat, dat weten we niet. Gegist kan worden naar b.v. omdat
ze tegen B.C. Schagen speelden, ...omdat gewonnen moest worden.
Enfj-nr wê waren er getuige van en gezegd moet worden dat de
strijd bepaalt niet achter de schermen sportief gepresenteerd
werd.
lrlanneer wi j, a1s BC Schagen zi jnde een team in de zaal brengen
met b.v. om maar wat te noemen Rudy Latumeten etc. dan weten we
dat onze tegenstander wordt opgerold.
In dit bulletj-n willen we niet op de zaken vooruit lopen maar
onze strijd sportief blijven spelen.
Kom op mensen van team C L I de beuk erin en hou het koppie erbij.

Overigens moeten wij a1s redaktie nog wel even stj-lstaan bij
onze algemeen "invalstêr", Gerda Kleiman, tevens secretaresse
van de B.C. Schagen.

Zíj heeft reeds enkele malen moeten invallen en niet onver-
dienstelijk. Het Ís een lust voor het oog, die "mej-d" te zien
spelen, die amper anderhalf jaar geleden wist hoe ze een shuttle
moest raken.
AIs een "aanmoedigingsprijs" uitgereikt kon worden, dan weten wij
waar die thuis hoort!

Voor het team van Jaap Bart zullen we onze best doen.
Overigens heeft deze een tweetal teuke ingezonden mededelingen
bij de clubredaktie ingreleverd, die je verder j.n dit nummer kunt
terugvinden.
De overige teams mogen ook best vj-a de pen wat van zich laten
horen. Als je een beetje knap en leesbaar schrijft, dan komt je
verhaal letterlijk afgedrukt in dit clubbulletin.
Heb je later nog eens wat te laten lezen aan je kleinkinderenl

( I n ge zonden medede I i ng)

"Zijn we bii de buren aan het ., . o - , - ,

stoot miin wouw door het laken.tt

Y erzekeren.
Voor als je bij de buren gaat . o - .

Dit is (rrog) géên publikatie v:rn de gezanrenlijke verzt:kcritrsstnaai.schappijert vart Ntdcrland.



De door team C J- gespeelde
Ieverde de navolgende kopy

wedstrijd tegen o.s.v. Polisport
op van Jaap Bart:
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GEBOREN :

Op 2 februari 1984,

MANDY

dochter van Anja & René Turpijn.

Blijkens informatie maken
moeder en dochter het prima.

De konditj-e van vader za1 vermoedelijk
beter zijn, alhoewel

Het Bestuur van ju11ie badminton-
vereniging wenst Mandy een goed en gezond leven toe. De ouders
worden uiteraard van harte gefeliciteerd.

!e_

Ons competj-tieteam bestaande uit Karin Wiltenburg, Tineke Himpers,
John Ritsema, Ferry Klaver en Hans Schaay hebben zich in de 3e
klasse van de distriktscompetitie weten te handhaven.
Na een perfekte start zakte het team enigszj-ns in elkaar, vochten
terug en eindigden uiteindelijk op de 6e plaats met slechts
I punt verschil met de nrs. 4 en 5.
Totaal werden I3 punten behaald uit 14 wedstrijden.
Desondanks toch een redelijk resultaat voor onze spelers/speel-
sters. Uiteindelijk werd het team van BC Upsilon uit Wognum kam-
pioen en zal naar de 2e klasse promoveren.
Proficiat voor deze symphatieke tegenstander.
Eén en ander heeft inmiddels geresulteerd in een uitnodiging van
onze club aan de adressen van Upsilon voornoemd en de Badminton-
vereniging De Gors, om op 26 april a.s. revanchewedstrijden te
spelen, als definitieve afsluiting van het seizoen.
Wij wensen de spelers en speelsters een gfezellige en sportieve
dag toe.

sErzoEN r9B4lr985:

Ons Iste team is j-nmiddels voor de kompetitie I984 /1985 ingedeeld
in de 3e klasse, afd. 1] en krijgt de navolgende tegenstanders:
Hanebalken 4
De Gouwzee 5
E.B.C. 7
Wijk aan Zee 6
a. s, v. Flash 9
msv Zeemacht \2
Smash 5

Egmond aan Zee
lÍonnickendam
Enkhuizen
Wijk aan Zee
Alkmaar
Den Helder
Schagerbrug



LEDENADMINISTRATIE

Geroyeerd wegens "non-betaling" van de kontributie:

Eri-ca & Ben van Bommel J
Olga Vermij i
Gerry & Wil Mobron í

Liesbeth Schot
Geert Harms ,J

Bovenstaande leden hebben een brief ontvangen, waarin zi1
nog in de gelegenheid werden gesteld de kontributie te
voldoen. Daar betaling is uitgebleven volgen wij de regels
zoals in onze statuten vastgelegd.

AIs nieuw seniorlid verwelkomen wij,
Wim de Klonia,
die namens het bestuur van de Badmintonclub Schagen van
harte welkom wordt geheten.

npil*'ntonneee

2?^f-alhtepra 
teq

AKTIVITEITEN NAÀST DE SPORT.

Zoals wellicht nu inmiddels bij iedereen bekend, organiseren
bepaalde mensen binnen onze vereniging aktiviteiten buiten de
badmintonsport om. AIom bekend j-s onze beruchte sjoelavond,
die maar niet op tijd kan stoppen.

d



In voorbereiding is thans een gezellige avond, te houden in
de kantine bij Paura & Jan, datum en uur nog nader aan te kon-
digen, waarj-n een z-9. "HORSE-RACE" zal worden gehouden.
Dit is een paardenrace te verspelen met zes minj-atuurpaarden met
jockeys over zes banen volgens het ganzenbordprincipe.
AIs het goed wordt gespeeld kun je spreken van kl-amme handen en
zweet in je nek. Het spel zaL uiteraard goed worden uitgelegd
op de avond zelve.
Leuke bijkomstigheid is tevens, dat, net zoals op de renbaan,
je kan gokken op de paarden. Inzetten, winst- of verlj-es, dat
hoort erbij.
Een paard kopen, wat denk je daarvan.
Goedr wê horen jullie al denken en voelen naar je portemonnaie.
Bedenk wel, het gaat slechts om kwartjes en je bepaald zelf de
inzet van je gok.
Alles zaL op de avond waarop we bij elkaar zí1n worden uitgelegd.
Het behoeft gleen betoog, dat jullie wederzijdse vrouwen c.q.
mannen van harte welkom zr1n.
Aansluitend op deze avond ligt het in de bedoelj-ng' een "quiz"
te houden, die vragen zal bevatten op badminton-spelregelgebied
en gezond denkvermogen.
In verband hiermee verzoeken wij jullie je a1s team aan te melden
voor deze "BC Schagenquiz".
Een team moet bestaan uj-t 3 deelnemers. Dat mag zí3n drie Ieden,
een familie, een echtpaar met introducée, het maakt niet uit.
De teams die zích zul-Ien aanmelden krijgen enkele weken van te
voren spelregelboekjes over je sport uitgereikt. De vragen die
worden gesteld, hebben hierop betrekking, zodat je van te voren
als "team" kunt gaan oefenen.
Wil je meedoen, geef je dan op door invullj-ng van onderstaande
strook, uitknj-ppen en inleveren bij Dick Himpers.

Er worden maximaal 4 teams van drie personen geaccepteerd.
Dus heb je belangstellj-ng, naampjes invullen, bon uitknippen
en inleveren. Motto is, vol is voI.

Onderstaande personen geven zich hierbij op als team
voor de te houden "spelregeL/gezond denken quiz" te houden
op een nog nader vast te stellen zaterdagavond.

Namen: a)

Datum

b)

c)

(inleveren bij Dick Himpers, Fazantenhof 24.)



Het nakompetitieteam
Jaap Bart leverde de

Axmeriscota en

GE

KERSLOOT

EN DUBBEL

AUREEN

NRY

DA

WEDSTRIJD

CHAGEN

1 TEAM

TAAL 6-2

HUIS

AP

De Tournooikommissj-e organi-seert op tl maart a.s. de B.C.
SCHAGEN TEAM KAMPIOENSCHAPPEN.

Heb je a1 ingeschreven?
Maximum 24 heren en 16 dames kunnen inschrijvenl
Dus vol=vol.

Inschrijfkosten f 2,50
per deelnemer.

Aanvang ca. If.00 uur.

Een team bestaat ui-t 3
heren en 2 dames.

Loting op 5 maart a.s.
Fazantenhof 24

Schagen.

C I speelde tegen
volgende kopy in:

a
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Tenslotte nog een ZEER belangrijke mededeling.

Op 29 april en 6 mei a.s. worden de B.C.
SCHAPPEN verspeeld.

De bedoeling 1s, dat iedere speelster- of
wÍI deelnemen onderstaande strook invult
Hans Schaay en wel uiterlijk vèór 5 april

SCHAGENCLUBKAMPIOEN_

speler die hieraan
en inlevert bij

I984.

Inschrljving per deelnemer/neemster is voor een singlepartij.
De indeling geschiedt naar sterkte, vast te stellen door de
Technische Commissj-e, zíjnde Hans en Ferry, alsmede de kompe-
titieleidster Tineke.
De aldus verkregen poules spelen uitsluitend singlepartijen.
Afhankelijk van de uitslag (en) worden de dubbel- en mixpartijen
vastgesteld, te verspelen op 6 mei- 1984.
Een speciaal systeem van -/- en +/+ punten zal worden toegepast.
Misschien klinkt het op dit moment als adacadabra, maar a1les
zaL je duidelijk worden op het moment dat je "aan de bak moet".

BADMINTON:: : ::
EEN DUTVELSE SPORT

{"i
. i'

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de
B.C. SCHAGEN KLUBKAMPIOtrNSCHAPPEN:

naam

(handtekening)


