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HierbÍj wordt U uitgenodigd voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERÏNG 1984

te houden in de Waldervaartkantine
op zondag 3 juni L984.

Op Uw komst wordt gerekendl

Het BC Schagenbestuur.
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Dit is het clubbulretin van de Badnintonclub schagen,
opgericht 2 februari 1982.

2e JAARGANG, NUMMER 5.

Bes tuur

Voor zitter Dick Hinpers
Fazantenho f Z4
L742 AJ Schagen
tet. O224O - 92510

Secretaresse Gerda Kleiman
Seringenho f 23
1Z4I WB Schagen
te1. O2240 - L327L

Penningneester Ferry Klaver
Merelstraat 29
L7 42 JK Schagen
te1. OZZ4O - 98743

Ledenadninistratie
Kompetitieleiding
Technische Kommissie

Evenementenkommissie

Tournooikommissie

Organisatie Ladderkompetitie

Redaktie clubbulletin
Trainers

Sporthal

Speeltijden

Bankrelatie

Postgirorekeni-ng
Badmintonclub Schagen

Gerda Kleinan
Tineke Himpers
John Ritsema
Hans Schaay
Ferry Klaver
John Ritsema
Hans Schaay
Pet er BIoem
Roy Jones
Ferry Klaver
Dick Himpers
Gerda Kleiman
Adri ënne Goyen

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

spelers/speelsters

Sportzaal Waldervaart
Merelstraat 38

te1. O2240 - 12019

op zondagen van 9.1S uur
tot 13.15 uur.
AMRO bank Schagen,
rek. nr. 43.64. 98 . B2O
giro van de bank ZI62
17 42 13

i s I id van de Nederl anciser
tladminton Ilond en ingcrsí:hrov€ln
onder ver nr. 0785.



ALGEMENE LEDENVERGADERTNG

Beste badmintonners,

Allereerst vragen we jultie aandacht voor de

werke zar plaatsvinden op zondag 3 juni r9B4 om 12.00 uur inde kantine van de Sportzaal- Waldervaart.

De agenda voor deze vergadering zíeL er als volgt uit:
I Opening
2 Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
3 Vaststelling notulen vergadering d.d. B mei t9B34 Verslag kas-contróle kommissie
5 Financieël verslag penningmeester
6 Verslagen secretariaat en kompetitieleiding
7 Pinanciêfe begroting seizoen 84/85
B Vaststelling kontributie en shuttle bijdrage
9 Benoeming nieuwe kommissieleden

r0 Badmintoncl-ub schagen en sportvereniging schagen1I Regeling zaaldiensten
12 Trainingen
13 Jeugdleden B.C. Schagen
14 Rondvraag
]5 S1uiting.

Daar de notulen van onze vergadering
d.d. 8 mei 1983 nog goedgekeurd dieÁente worden, publiceren we deze nogmaals
op de volgende bladzijden.

ATTENTIE ?
I

Het Bestuur maakt er al_le 1eden op attent,dat stukken te behandelen onder plnt 2)
van de agenda, uiterlijk 2 dagen voor devergadering bij het secretariaat gedepo-
neerd dient te zL1n.
Dy" h9b je op-of aanmerkinglen, suggesties
of wi1 je "het probleem" op de veigadering
behandeld zien, dan is dit de *og"Íijkheidi

BESTuG
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NOTULEN VAN dE ALGEMENE LBDENVERGADERING gehouden op 8.5.1983

Lokatie Kantine Sportzaal Waldervaart
Aantal stemgerechtigde leden
Aantal- niet stemgerecht igde Leden
Aanwezíge leden, inkl_. 3 Leden bestuur
Afwezig met kennisgeving
Afwezig zonder kennisgeving

69
0

47
L4
74

om 11.oo uur opent de voorzitter de vergadering en heet de
aanwezi-gen welkom. Hij konstateert tot zijn genoegen dat de
opkomst van de Ieden hem niet tegenvalt.
op de agenda staat de behandeling van ingekomen stukken en
nededelingen.

aantneldÍngen van diverse leden voor de Technische commissie
(kortweg voortaan T.c. ), de evenementencommissie, kompetitie-
leiding en clubbladredaktie.
brief o.s.v. Polisport omtrent de verhuur van de zaar aan de
Badnintoncl-ub Schagen.
verzo eken tot uitstel van deze vergadering i. v.m.
verzoek tot verplaatsing van het banenbord uit de
de wedstrijdleiding (ruinte tussen de kleedkamers
verzoek tot plaatsing van een k1ok, afgestemd op

moederdag.
kant ine naar
naar de zaal-)

de wisseltij-
den van het banenbord.
klachten over het weghalen c.q. verhangen van
het banenbord

naamplaatjes op

verzoek of in het nieuwe seizoen ni.et op een andere dag ge-
speeld kan worden dan alleen op zondag
verzoek om de ladderkompetitie op een yaste baan te verspelen,
iedere week en uitbreiding tot ui tdaging van j e tegenstander
van5naarSplaatsen.

De voorzitter antwoordt als volgt:
- aanmeldingen van de leden te behandelen bij punt 1o van deagenda, waarbij de verkj-ezíngen aan de orde komen.
- voor het seizoen 1983/7994 is polisport akkoord gegaan met deverhuur aan onze club van de zaar op zondagen, ingaand e 2g au-gustus 1983 en eindigende op 3 juni 1994, met uitzonderi.ng van25 december 1983, 1 januari en 22 april 1gg4.

Bevestigd werd een tijd ingaande g.1b uur tot 13.15 uur.
Alsnog za\ getracht worden dit te laten wijzigen in 9.3o uur tot13.30 uur. Ontrent de vaststelli.ng van het uurtarief worden wenader geinformeerd. Deze zal- vermoedelijk hoger liggen dan hetafgelopen seizoen, echter de Gemeente Schagen za:- dit vaststel-Len voor het komende seizoen.
Tevens cl airnt Pol i sport een aantal vaste HELE zondagen , zod,at
wij op bepaalde dagen niet kunnen spelen, gelijk aan het vorige
seizoen. Het bestuur wil hiervoor dan weer kornpensatiedagen
terugvragen.

- verzoeken tot uitstel van de vergader.ing i, v.rn, moederdag wer-
den niet ingewi-l"1igd. Ter voorkoming van chaos blijft de al weken
van te voren geplande 8 mei de dag van de vergadering; moeder-
dag geeft hier geen doorslaggevende argumentering aan.

- gestemd wordt over de verplaatsing van het banenborcl naar clewedstrijdle-iding. Na enige dj.skussie en uitleg van cle voorzi ttcr



bl"ijkt de meerderheid fe kiezen voor handhaving van het bord
in de kantine.
met algemene stemmen wordt de aanschaf c.q. het plaatsen van
klok boven het banenbord aangenomen.

een

Deze klok is bindend op de wisseltijden.
klachten over het verhangen c.q. het verwijderen van naampraat-
ies op het banenbord wordt door de voorzitter uiterst hoog opge-
nomen. Nogmaals wordt door hem benadrukt, dat GEEN verplaacsing
van je reeds opgehangen kaartje- of naamplaatje geoorroofd is.
Sanctiemaatregelen wordt door het bestuur in het vooruj,tzicht
gesterd. Maatregelen in de vorm van schorsing of royement zijn
ni,et uitgesloten.
Elk B. c. schagenlid is juist van deze vereniging lid om dit
soort "1ulligheden" niet mee te maken-
de voorzitter legt nogmaals aan de vergadering uit, dat we op
geen andere dag dan alleen op zond.agmorgen zaarruimte kunnen
huren. Komen er mogelijkheden voor een andere dag van de week,
dan zaI dit onmiddelliik bekend worden gemaakt, waardoor tevens
een ingelaste vergadering nodig zal zijn om de meningen van onze
leden te peilen.
net een meerderheid van stemmen, wordt overeengekomen, dat de
ladderkonpetitie in het nieuwe seizoen uitsluitend op BAAN ZES
zaL gaan plaatsvinden, a1le weken, met uitzondering van ELKE EER-
sTE zONDAG van de maand die ongewi jzígd voor de Bc schagen-kin-
deren gereserveerd blijft, De verruiming van b naar g plaatsen
om "uit te dagen" wordt eveneens aangenolnen.
Tevens wordt het reglement aangepast. uitnodigen van je tegen-
stander in de zaar en niet meer per tel-efoon of iets dergelijks.
Bii de verkiezing zuIlen twee leden vooï de "ladderkompetitie"
worden gevraagd, die de ko6rdinatie en adninistratie zullen gaan
rege I en .

Verslag van de penn.ingme.ester.

Gerda KLeiman vraagt waarom bondsgeld verschurdigd is. De yoor-
zitter antwoordt dat dit bedrag per lid verschuldigd is aan de
Nederlandse Badminton Bond, teneinde handhaving van de vereni-
ging in de Bond te kunnen kontinueren. Het bondsgeld zj-t in de
kontribut ie begrepen.
cggs Kleirnan vraagt naar de post "shuttles" in de begroting van1983/t984, aangezien shuttles ni.et terug te vinden zíjn in het
verslag van de penningneester over het afgelopen seizoen.
De voorzítter zaL hem antwoorden bij de behandelj,ng van agenda-
punt 6 en 7.
Jaap Bart maakt een opmerking over de post "diversen".
Globaal wordt door de voorzitter een opgave gegeven.
Afgesproken wordt dat een nadere specifikatie nog zar volgen
in dit clubblad.

Verslag van het secretariaat.

IYordt voor kennisgeving en ,,gezien,, aangenomen.
Jaap Bart velfzoekt de informatie voortaan vroeger aan te leveren,
zodat de leden ver van te voren kennis kunnen nemen van de in-houd en toel icht ing op de agenda.
De voorzitter antwoordt dat getracht zaI worden dit voortaan zo
te regelen, echter gezien het feit, dat de badrnintonvereniging
door slechts enkele mensen wordt "gerund", die naast hun drukke
werkzaamheden, hun privê en arles wat diens meer zij, tijdnood
is ontstaan-
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Met ingang van het nieuwe seizoen zal wissel.end door I eden



zaaJ.dienst worden "gedraaid".
lfat zaardi.enst precies inhoudt zaL op papier verschijnen
hand worden gesteld aan hen, die hiervoor per tourbeurt
aangewezen. De lijst met namen zaL op ons nieuwe rnededel
in de zaaL verschijnen en zaL tevens in het clubbulletin
genomen.

Kontributie

en ter
worden
ingenbord
worden op-

Ten aanzien van de kontributie wordt door de voorzitter de mede-
deling gedaan, dat d,eze ongewijzigd blijft, welke mededeling doorde vergadering met gejuich en appraus wordt gehonoreerd.
Met verwi jzi-ng naar het jaaroverzicht van de penningmeester, slui-ten we het afgeropen seizoen af met een batig sardo, zodat geen
kontributieverhoging noodzakelijk wordt geacht.
Mocht de vereniging arsnog niet uitkomen met de budgetering dan
zaI het Bestuur zíct. nader beraden. De badmintonclub Schagen gaat
ervan uit, dat geen spekvette bánkrekeningen gekweekt moeten wor-
den, daar dit geenszins de bedoeling is geweest en nooit zal wor-den ook zolang het huidige Bestuur zitting heeft.
De kontributie blijft derhalve voor leden tot 1g jaar f g7,5o enseniorleden betalen f L75,-- per jaar, i.nkrusief premie ongeval-
lenverzekering en bondskontributie.
Ten aanzien van de shuttres echter, welke nagenoeg op zijn, envorledig werden bekostigd door slagerij Klaas ploeger, stelt hetBestuur voor, erk rid een bedrag van f Lo,-- te laten betalen,
waarvoor een koker van zes shutttes wordt ontvangen en deze heteigendom blijven van de speler. rs de koker "op", dan kan via declub een nieuwe worden gekocht.
De reden van dit voorstel is als volgt:
- nog steeds wordt gekoustateerd, dat nog
niet iedereen ervan doordrongen is, dat
shuttles geld kosten en hierdoor "netj es"
moeten worden behandeld. Het achteloos op
de tribune slaan (en laten liggen) komt veel_

vuldig voor, bij konstatering van een
klein scheurt je in de pluin word t d.eze
achteloos in de afvalbak gedeponeerd, ter-
wijl je met d,eze shuttle nog heel veel
wedstrijden kunt spelen. Na afloop om 13.30
uur laat uagenoeg iedereen de shuttles op
de banen liggen (zeIfs weI zes tot tien per
baan) , die dan door Dick Eogen worden opge-
raapt, daar anders een vereniging die nà ons
onze shuttles gaat staan slaan en ja, waarom
gen er toch voor?
Na enig "heen-en-rryeer" gepraat wordt het volgende in stemminggebracht:
a) het bestaande systeem handhaven
b) het nieuwe systeem invoeren.

Met een neerderheid aan stemmen en op verzoek van de vergadering
wordt bes lot en :

1) het bestaande systeem handhaven
2> eIk 1id draagt f 1O, -- shutttegeld bij
3) de zaardienst zorgt ervoor, dat direkt na de speertljct de

shuttles worden opgeruimd
4) mocht onze sponsor alsnog tot verstrekking

gaan, dan worden de bijdragen van de leden

speelt heerlijk met
ook niet want ze lig-

van shuttles over-
gereserveerd



5) mocht halverwege het seizoen de shuttlesvoorraad opraken,zar naar verhouding nogmaars een éénmarige bijdrage aan deleden worden gevraagd.

Noot: punt 5 zaL vermoedelijk niet behoeven
a1s we zuiniger met de shuttles zul1en

Begrot ing 198312 1984.

te worden uitgevoerd,
"omspringen".

mee hebben om
wordt enthou-
gevonden, de

Deze wordt door de vergadering goedgekeurd, behoudens het volgende:
- de post "shuttres" wordt p.M., bedrag zaL uitsluitend in een"noodsituatie" worden aangesproken
- tot verlaging van de post "drukwerk" wordt besloten, door aanechtparen voortaan éên clubbultetin te verstrekken in plaatsvan twee zoal s voorheen.
Mans Adriani oppert de mogelijkheid tot het opnemen van adverten-ties van derdenr wêardoor een flink kostendeel uÍt d,eze adverten-tieopbrengst kan worden terugverdiend.
Na een korte diskussie over we1- of niet doen wordt toch besloten,mede gezien het feit, dat de Badmintonclub Schagen onafhankelijkwil brijven, het clubblad uit eigen zak te bekostigen.Echter, mochten zicln adverteerders aandienen, dan blijft de zaakbespreekbaar bij het Bestuur, mits onze onafhankelijkheld nietwordt aangetast.
Training.

Ten aanzien van training blijkt er een duiderijke behoefte tebestaan. De voorzíttet legt uit, dat beschikbare zaa:Iruimte thansniet voorhanden is. Hij zegt toe a11es in het werk te sterlen omerders in schagen "trainingsruimte" te bemachtigen, ui.teraardbij voorkeur op een "door-de-weekse" avond.
Nu reeds staat vast, dat in de SportzaaL lvaldervaart geen ruintevoor ons is, behoudens dan de zondagen als bij de binnengekomenstukken omschreven.
Aan de vergadering wordt gevraagd of zíj er noeiteb.v. in een gynlokaal te trainen. Vrijwel unaniemsiast gereageerd, zelfs ingeval geen ruimte wordttraining op de zondagmorgen te doen.
Wie de trainingen gaat ve:^zorgen zaL nog
naakt. Vrijwilligers kunnen zich bij Dick
Jeugd B.C. Schagen.

nader bekend worden ge-
Hinpers opgeven.

rn verband met zaaLruimtegebrek kan een jeugdafdeling Bc schagennog niet worden gerealiseerd. Gepeild wordt door de voor zítter,of ook inderdaad potentiële a.s. jeugdleden aanwezig is.Bij handopsteking brijkt, dat we spreken over circa 1o kinderen inde leeftijd van 7 tot 12 jaar.
Afgesproken wordt, dat bij werving van zaal-ruimte er een jeugd-afdeling zaL komen en dat de kontributie voor deze jeugdleden wordtafgestemd op de te betalen zaaLhuurkosten, echter net dien ver-stande dat we over "norma1e" bedragen spreken. Eén en ander heeftnatuurlijk ook te maken met datgene wat geboden wordt.
Verkiezingen.

Het huidige bestuur, bestaande uit voorzítter Dick Himpers, penning-meester Ferry Klaver en secretaresse Tineke Himpers dienen over-eenkomstig de notarieel vastgelegde statuten af te treden.voor een periode van 3 jaar zijn de voorzitter en penningmeesterherkiesbaar; secretaresse Tineke Himpers treedt definitief êf, omwirre van aan de vergadering meegedeerde motivatie.



Met algemene stemmen (4L) wordt Ferry
herkozen evenals Dick Himpers, echter
van 40 voor en 1 tegen.
Voor de vakature van secretarís/secretaresse wordt vooralsnog geenkandidaat gevonden.
De voorzitter besluit tot verkiezing van
over te gaan en daarna terug te komen na
op het verkiezen van een secretaris.
Voor de Kaskontrol_ekommissie stellen zícin de leden Rit:f.S__g=__{-qg3.en Jaap Bart beschikbaar en worden met algemene stemmen verkozen.
voor de Technische c(k)ommissie (kortweg T.c. ) zijn schriftelijkeaanneldingen binnengekomen van John Ritsema en Hans sc_rre=Àr.Beide heren worden met atgemenu-lT"rnru" g"toru.rl-
De redaktie van het crubburleti4 zar ook in het nieuwe seizoendoor ti .rr rrerrorgo.
Voor de evenementenkommissie (belast methet uaa.@ei worden de
Ri tserna en Hans Schaay gekozen.

Klaver als penningmeester
met een stenmenverhouding

de overige kommissieleden
een ingelaste schorsing

het organiseren van
leden Ferry KIaver,

zaken
John

voor het organiseren van de te houden interne tournooien zijn voorde Tournooikommissie de heren Peter B1oem, Roy Jones, Ferry Klaveren Dick Himpers gekozen.
Over de organisatie, admlnistratie en koórdinatie van de Ladder-kompetitie zullen de dames Adriênne Goyen en Gerda K1ein.;,i.r,,ont f ermen, die eveneens met algenenË--tEnnen werden verkozen.
Tenslotte zaL Tineke Hiropers zich rnet het konpetitÍegebeuren blij-ven bezíghouden en werd zíj net goedkeuring van de rru"gadering totkonpetit ieleidster herkozen.

De voorzitter grijpt hierna terug op de nog steedsvakature van secretari s/secretaresse en stelt voorvoor 10 minuten te schorsen,
Alvorens de hamer vart merdt Gerda Kreiman zich arshierdoor tevens als rid van h;T-ilgEfiJks Best,rr".-Er melden zíct^ geen tegenkandidaten, waardoor Gerdaapplaus met algemene stemmen tot secretaresse wordt
Rondvraag.

niet ingevulde
de vergadering

kandidaat en

onder luid
gekozen.

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld en beant_woord:
Adriënne Goyen verzoekt de mogelijkheid te openen voor de Bc scha_genleden om shirts te kopen.
Het Bestuur stelt voor dit te zu1len onderzoeken en komt hier zospoedig xnogeli jk op terug.
voorts maakt Adriënne haar konplimenten aan het Bc schagenbestuurvoor de wj-ize rvaarop de organisatie en de vereniging wordt geleidt.
Roy Jones vraagt naar de mogelijkheid tot het ondergaan van eennedische keuring voor de leden die daar prij s op ste11en.De voorzj-tter antwoordt, dat de vereniging hier niets aan doet,mede gezien het feit, dat een sportkeuring vrijwel niets voorstelt.Hii adviseert de 1eden, die prijs stellen op een medische keuringdit aan te vragen bij hun huisarts. De hieraan verbonden kostenkan de vereniging helaas niet voor haar rekening nemen, tenzij degehele vereniging hier priis op ste1t, waardoor we b.v. een korlek-tieve keuring kunnen aanvragen tegen een gereduceerd tarief, datdan uiteraard op de leden verhaald dient te worden.
Jaap Bart maakt eveneens zíjn kornplimenten in navolgi^ng van Adriënneen dringt tevens aan op een sner afhanderen van deze vergadering



daar hij nog graag een partijtje wi1 speJ.en.
De voorzitter antwoordt in de trant van "dat hij zijn best zaLdoentt.

Peter Bloem vraagt of er in het nieuwe seizoen eveneens weer ophele zondagen gespeeld kan worden.
De voorzítter antwoordt dat dit wellicht wederom het gevaL zal zijn.Hieraan gekoppeld derhaLve de konsequentie dat ook zondagen nietgespeeld zaL kunnen worden, daar imners de verhuurder (o . s . v. po1 i_sport) bepaalt wat en wanneer zj-j verhuren.
Ate van Kampen mi.st de verklaring van de kaskontrólekommissieten aanzien van de goedkeuring der jaarstukken.
De voorzitter antwoordt, dat de boeken nog door deze vers benoemdekommissie moet worden gekontroleerd. Hun al dan niet akkoord zaLworden opgenomen in het clubbulletin.
Sluiting van de vergadering om LZ.40 uur.

9ta
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De Badmintonclub SCHAGEN bedankt hierbij onze sponsorsl
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VERSLAG KOMPETITIELEIDING

Het afgelopen jaar speerde B.c. schagen met één team in de
3e klasse van het distrikt. Dit team berandde uiteiïidelijk
op de zesde plaats in haar poule.
rk verwijs hierbij naar het clubbulretin nr.4 van deze jaar-
gang.

Na de kompetitie gingen we ten strijde met 3 na-kompetitie-
teams, waarvan eenieder al gehoord heeft, dat twee teamseerste zí3n geworden en één team wat achter is gebreven.

voor het seizoen 84/85 heeft onze vereniging in de ,,gewone,,
kompetitie ingeschreven met twee teams.
Eén te spelen j-n de derde-en één in de vierde krasse van hetdistrikt. De volgende personen hebben zich hiervoor opgegeven:

Dames: Karin wirtenburg, Marty peperkamp, Anja v. Leuken enTineke Himpers
Heren: Hans schaay, Ferry Klaver, Ben Gagliardi en Dick Himpers
Reserve: John Ritsema.

Bovengenoemde personen krijgen nog nader bericht in werk teamzí) geplaatst worden. De T.c. en kompetitiereidster zurlenzich in de zomerrecessie hierover bulgen.

Tevens hebben zíc]n nu a1 opgegeven voor de nakompetitie B4/g5het vortallige team Nel BonLes, Maureen speets, i{enry wagen-voorde,en Jaap Bart (met het verzoek om bii elkaar tê lriiven)en Gerda & Cees K1eiman.

TINEKE.

VERSLAG SECRETARIAAT

Het seizoen r983 /1984 is een behoorrÍjk d.ruk verenigingsjaar
geweest voor het bestuur' dat zích voornamelijk konóentreerde
op het voortbestaan van de Badmintonclub Schagen.vele vergaderingen met de s.v. schagen werden belegd, vondener vergaderi-ngen met o.s.v. polisport plaats en haáden r,{e onzeeigen bijeenkomsten.

uiteindelijk is a1les netjes op z'n pootjes terechtgekomen enkunnen we het nieuwe seizoen met genoegen tegemoet áien.
Ten aanzien van de ledenadministratie openden we het seizoenmet 6f leden. Gedurende het seizoen werd.en 2 leden uit de admi-nistratie gehaald wegens opzegging door verhul zíng, werd één"slapend" rid afgevoerd en moesten helaas g leden-de toegang
worden geweigerd wegens wanbetaling.
rn de loop van dit seizoen zí1n 12 nieuwe aanmeldingen gehono-reerd, waardoor het ledenbestand thans uit 62 leden bestaat.
voorts werd alle binnengekomen correspondentie behandeld en
werden de noodzakelijke contacten onderhouden.



In het eerste jaar van mijn secretariaatswerkzaamheden kan ik
zeggen met vele nieuwe aspecten te hebben kennisgemaakt en
met vreugde terugzie op het afgelopen seizoen.

Met betrekking tot de ladderkompetitie, die ik samen met Adriênne
Goyen organiseerde, heb ik gemerkt dat de belangstelling is
terug gelopen. Enerzijds zal deze teruglopende belangstelling
te wijte zrJn aan de beperkte accommodatie c.q. speelruimte en
anderzijds door het niet altijd aanwezig zí7n van de uitgedaagde
teqenstander.
Op de aanstaande ledenvergadering zaT ik derhalve het verzoek
indienen tot opheffing van deze kompetitie en deze te laten ver-
vangen door een afternatief.

GERDA KLtrIMAN

FTNANCIEEL JAAIiVjjI1SLAG PENNINGMEESTUR

Met betrekking tot het seizoen I9B3 /1984 heeft onze vereniging
het boekjaar I mei 1983 /L984 helaas met een nadelig saldo
moeten afsluiten.
Vergelijken we de begroting met de baten en lasten, dan bfj-jkt
dat we aan kontributies een inkomstenderving hebben geleden van
ruim f 1.250,--.
Dit is dÍrekt verklaarbaar, daar een achttal- leden de mening
$/aren toegedaan, wel te kunnen badmintonnen en op de trainings-
avonden te komen, doch niet te betalen.
Wij hebben a1s BesLuur deze "non"-betalers een uftimatum ge-
steId, doch mochten de kontributie niet ontvangen, waarop deze
leden wegens wanbetaling werden geroyeerd.
Aangezien de "geldboom" nog niet is ontdekt- of uitgevonden,
werkt deze aktj-e door in de op de volgende bladzijden genoteer-
de cijfers.
De ui-tgaven echter werden
ten opzichte van de
begroting ad. f I1.375,--
met ruim f 575,-- beperkt.
Ondanks ons geboekte ver-
lies van bijna f 680,--
bleven we dankzij ons ge-
boekte batige saldo over
het voorgaande jaar in de
zwarte cijfers.
Tot zover mijn geschreven
verslag.

),

F'ERRY KLAVER.
o
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REKAPTTULATTE SALDT:

Vermogen per 1.5. '83
Tekort 1983 /\gB4idem, te rea.l-iseren

Totalen

Saldo per I . 5. '84

ONZE REKENfNGEN:

Saldo gJ_rorekening
idem bank
i-dem kas

Totalen

Verschil
Nog te realiseren

Vermogen l9B4

r .27 3 ,40

679,51
379,3A

.27 3 ,40 1

.058,91
.059,81

525,19

404,55
335,84

929,73
335,94

335,94

593, gg

379,30

2r4 ,59
==== == == ======:=

I
l



BEGROTTNG 1984 /1985:

Dan volgt hierbi-j de begroL.ing en de toelicht-ing da.rrop

inkomsten uitgaven
kontributies inkl. shuttles-
bijdrage, ongevallenverzeke-
ring, bondsgeld l" L .
N. B.B. bondskontributie
dis triktsbi j drage
inschri j fkosten kompetitie
aanschaf shuttles
zaalhuur inkl. trainingen
netto drukwerkkosten
kamer van koophandel
ongeval lenverz ekering
netto tournooikos ten/evenementen
aanschaf kleine kantoormaterial-en
onkosten bestuur
onvoorz icrr

580, --

Totalen I I . 580, -- rr.580,--

1.305,--
60,--
80, --

755,--
7 .60 0, --

400,--
65,--

125,--
'7 50 ,--
r00,--
100,--
240,*-

Toelichting:
Met betrekking tot de inkomsten, is het begrootte bedrag vast-
gesteld op basis 60 betalende leden.
De kontributie per seniorlid bedraagt thans f I75,-- te ver-
meerderen met f 10,-- shuttlesbijdrage, zijnde totaal f f85,--.
In verband met te verwachten kostensti-jgingen van o.a. de zaal-
huur en de shuttles, stelt het Bestuur voor de kontrj_butie te
verhogen met f Br-- per lid per jaar voor seniorleden en met
f 4,-- voor juniorleden (tot 18 jaar).
De shuttlesbijdrage willen we
handhaven op f 10,-* per lid
Het Bestuur verwacht Uw steun
de agenda.
Met betrekking tot de uitgaven menen we, dat dit geen verdere
toelichting behoeft.

ondanks de duurdere aanschaf
per selzoen.
bij de behandeling van sub. B van

Gerda Kleiman, Dick Himpers en Ferry Klaver.



VAN DE VOORZITTER:

Bij het lczen van jullie laat-ste klubbulletln van het seizoen
en aangeland bij mijn bijdrage in het jaarverslag 1983/ 1984,
konstateer ik, dat het seizoen tot op heden een goed en spor-
tief B.C. Schagenjaar is geweest.
Met verwijzing naar de "eregalerij" hebben we nieuwe kampioenen
en verse leden binnen de klub.
In ons streven de vereniging klein en gezellig te houden zi1n
we weer zondermeer geslaagd.
Dat j-s natuurlijk niet alleeir de verdienste van het Bestuur,
doch JULLIE verdienste, want met z'n zestigen maken we er toch
iets leuks van.
Valse noten in het muziekstuk halen we er direkt uit, ook aI
betekend dat, dat we financieel dan "minder" komen te zitten.
Ergens waar ik persoonlijk een hekel aan heb, zí3n aan }eden
van een sportvereniging die op kosten van hun mede-leden de
sport beoefencn.
Enfin, ik wil niet in herhaling vallen wat reeds is gezegd over
het royement van de wanbetalers.
Ik wil slechts nogmaals benadrukken, dat onze klub de kontri-
butie-j-nkomsten ECHT nodig heeft, or voor jullie het BC Schagen-
badminton te kunnen blijven organiseren.
Wie in betalingsmoeilijkheden dreigt te komen met zich zeLf,
neemt gewoon met de penninqmeester kontakt op en maakt een bin-
dende afspra.rk ovcr dc bcbalingcn.
Gelukkig kunnen we doorgaan met onze klub in de Waldervaart-
Sportzaal dankzij gesloten overeenkomsten met de o.s.v. Polisport
Omtrent de ontwikkelingen van
mogeli-jke integratie met de S

dering op terug.
fk wil dit stukje beêindigen door jullie allemaal alvast te be-
danken voor de fi-jne en sportieve doorgebrachte uurtjes in het
af geJ-open seizoen.
Bij het schrijven hiervan moeten we nog de klubkampioenschappen
en het grabbeltontournooi afwerken. Dus er komen nog een paar
geze:.lige uurtjes bij.

DICK HIMPERS.

DIT JAAR, HET GRABBELTONTOURNOOI

VOOR ALLE LEDEN EN INTRODUCEES::

het afgelopen jaar terzake onze
V. Schagen, kom ik bij de verga-

EEN
DIE

VuI
vi-nd

TAFEL VOL PRIJZEN VOOR IEDEREEN
HEEFT MEEGEDAAN, DUS ALLEMAAL

KAMPIOEN:

wel het inschrijfformulier in;
je elders in dit klubblad.



NAKOMPETTTIE.

Nog niet officieel bekend, doch met een aan zekerheid grenzendewaarschijnlijkheid, kunnen we meedelen, dat van de 3 teams deer-nemende in deze kompetitie, er 2 op de eerste praats in hunpo91e zLln geiiinaiga. Namens het Bêstuur profiàiat en i-ndien mo-gelijk worden beide teamcaptains uitgenodiga om de daarbij beho-rende versierselen in ontvangst te nemen op ae Distrikts Leden-vergadering te Heiloo op 12 juni a.s.
Het andere team is met veel l-ol en ijver ten onder gegaan enzí3n vermoedelijk ond.eraan de ranglijst verzeird geiaàtt. Hoei-nspirerend deze kompetitie kan zi1n, blj_jkt wer óit a" kopyvan Jaap Bart, die wij regelmatig binnenkrijgen. ook in dil-bul-letin draagt hij z'n steentje bij. rn de "córlden Engel" weten zeinmidders ook dat er een team baàmintonners is langó geweest.
Geen bloemen of een feestje voor een kampioenschapl dàn maar ze;-.fiets organiseren om de saamhorigheid te raten brijken.
Mensenr w€ hopen dat jullie er allemaal plezier aán hebben beleefclen de inschrijving voor het volgend seizoen staat weer open.

INGEZONDEN MEDEDELING .

B.C. SCHAGEN 26-02-1984 thuis.
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Groeten van he t ABC-Leam,



Ingezonden mededeling van Jaap Bart.
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vervolg verslag:

op 23 maart 1984 speerden de nakompetitleteams c l- van o.s.v.Polisport en B.C. Schagen wederom legen elkaar.
De uitslag was voor Jaap Bart aanleiding om dlt te verwoorden inde bascule als op de vorige bladzijde gàittustreerd.
Hier dan nog even het "beeld"-verslag:

B.C. SCHAGEN osv POLISPORT

1-0
2-O

3-2

4-3

Einduitslag dus 4 tegen 4 en
gespeeld. Supporters bedankt

DANKBETUTGING.

Frank / Cor
Jaap / ,:ohn

Maureen / ttarla
NeI / trlarja II

Maureen & Frank / tutarla & Cor
Ne1 & Jaap / Marla & John

Frank&Jaap/Cor&John
Maureen & NeI / Uar1a & Ir{arja

2-L
2-2

3-3

4-4

we
hè

hebben een fijne wedstrijd
I

Hoi WfTTE DWERGEN van C I.
Hierbij wil ik, Maureen, Nel en Gerda, zomede Henry en Frank,

JUI en Jet,
bedanken voor juIlie inzet.
Vooral onze twee witte dwergen, die zo goed zj-}n ingevallen.
We zijn dan we1 geen eerste, maar hadden des te meer DOLLE PRET.
Jullie teamcaptain Jaap.

Overigens,

wisten jullie dat onze zuiderburen,
(ik bedoel de Belgen) een aardappel
als shuttle gebruiken?

Eên behoorlijke SMASH en ze hebben
weer een zak fritesl

Getekend, Sjarrel I984.



ffi

HET VERVOLG

Let wel, juist ...... één april, wat zaL ons worden aangedaan.
Een buik vol (eten) en vol goede moed vertrok aLzo, Leam C I.uit lands gloriehal Waldervaart te Schagen, naar wat later bleekde kampioen van onze pouI, de (Hane)-BALKEN te Egmond Binnen.
Ar ras breek, wat ons te wachten steet; bleek geword.en van hetgeweld, de oranjelijnen hadden ook ons geveld.
ondanks moed en trouw ging ons team maar gauw, d.aar de eer niet
meer was Binnen te halen, een toast op Egmond, de kampioen, wasons gegund. wij dachten arras wij nebËen?e couden nngel envieren ons pret in eigen vest, met ons vieren
Juist, de uitslag van deze grap was alrap ].-r geworden-
Een verslag van l-ret Gouden trngeJt jcsteam C I.

Jaap, l{enry, Maureen en Ne1 .



DE B.C SCHAGEN-WINKEL

Nieuw bij ons (of eigenlijk niet zo nieuw omdat het er al j-n
beperkte mate was) is de BC Schagenwinkel, waarbij je speci-fieke clubspullen kunt kopen, doch ook bestellingón kuntplaatsen voor rackets, tassen, shuttles etc.
Daar we geen binding hebben- en ook niet wirlen - met praatse-rijke sportartj-kelenzaken, achten we er goed aan te doèn, datook via de vereniging sportartikelen gekócht kunnen worden,met volledige garantie etc.
we zí1n hiertoe gekomen, omdat nog steeds brijkt dat je bijde praatselijke sportzaak TE veel betaald voor je rackát , je
snarenreparatie e.d.

Dan volgt hier een beperkte opsomming van onze artikelen:

0r.

02.

03.

04.
05.
06.
07.

08.
09.
r0.
1I.

12.

BC Schagenembleem voor op je shirt of
trainingspak te naaien, per stuk
Carlton ïnternational Blue Shuttles,
per koker van zes stuks
Linnen draagtas met BC Schagenembleem
(het model dat je vrijwel overal ziet)
Spelregelboekje N.B.B. reglementen
Beginnersracket, merk ESPE, ink1. hoes
Wedstrijdrackets, merk ESPE j_nk1. hoes
Badmintontas, waarin je racket past,
met een tweetal afzonderlijke vakken
Een BC Schagen wedstrijdshirt
BC Schagen sweetshirt met 1ange mouw
Racketbespanning met Ashaway
Kleine racketsnaarreparatj-es
(een snaartje vervangfen is gratis)
BC Schagensticker

v. a.
v. a.

v. a.

7 ,50

r0,50

8,50
2,50

35, --
85,--

59,--
48,--
65,--
27,50
2,50

0,25

t.
f.
+

f.
f.

f.
+

f.
f.
f.

f.

-x-
BESTELFORI4ULIERTJE BC SCHAGENWINKEL.

Hierbij bestel ik de navolgende goederen:

Totaal aan guldens

Naam

Re s Lel-claLunt



TERUGBLIK TEAMTOURNOOI

Zondag l1 maart j.r. organiseerd.en we voor de eerste maal
het B.C. SCHAGEN TEAMTOURNOOT.
om het arremaal wat vrorijker te maken waren d.e 7 teams inkleuren ingedeerd. Elk team bestond uit 3 heren en 2 dames
en werden er in singles, mj-xen en dubbels gestreden om de
hoogste eer. Zoals gebruikefijk liepen we \n/eer eens achter
op het tijdschema, doch genoten hebben we wel.
overigens bedankt de voorzitter de leden nogmaals voor de
staande, zingende ovatj-e ter ere van zíln Sgste verjaardag,
die hij die dag vierde.

$ In de 26 partijen
die gespeeld werden
ging het er stevj-g

tegenaan. Tot op het
laatste moment was

het niet bekend wie
uitej-nde1i j ke winnaar

worden. Het ging echter

6 mei

de
zou
tus-

Frank de Boer
Ed van Dijk
Maria Ilísnathsingh
Mon.iclLre Bisnaths ingh

Vrij spelen tot

alsmede K.S.V.

13-r5
uLlr

&

sen de teams BRUIN, VÏOLET,
ROOD en GEEL. Groen, Wit en

Blauw waren aI teveel achterge-
raakt. Met nog drie partijen
te spelen stond team BRUïN
le, VIOLET 2e en ROOD 3e.
Uiteindelijk werd de win-
naar team ROOD, bestaande
uit de dames Maria Bisnath-

singh en fneke Venema en de
heren Martj-n Clerc, René Turpijn /en Dick Himpers.

op de tweede plaats team BRUIN met de dames Gerda Krej-man en
Nanda Bourret en de heren Ferry Klaver, Joop Bouman en Rudy ,/Latumeten. De derde praats werd opgeêist doór het VToLETTE v
team met de speersters rneke de Roos en Lies de la Fosse enspelers Ed van Dijk, Harry Goyen en pi-et Koopman. /

ZAALDIENSTEN EN PROGRAMMA

29 april Peter Bloem
Dick Himpers
Tineke Himpers
Tiny de Vries

Hans Stoop
Gerard Venema
Paul Knaap
Sake Wyma

Klubkampioenschappen

Klubkampioenschappen

13 mei GEEN BADMTNTON

20 mei



ZAALDIENSTEN EN PROGRÀMMA vervolg :

27 mei Lies de Ia Fosse
Kees de Vri_es
Nanda Bourret
Marianne Bri-nks

George Fels
Harry Goyen
Martin Clerc
Krijn Bak

3 juni

GRABBELTONTOURNOOT

VRIJ SPELEN tot 12
uur, daarna A.L.V.

Vertrek uit r't SCHOUWTJE', om half elf
's avonds en daar gj-ngen we d.an "stel-letje mal1oten". We dat zí3nz
Jan en Rej_na Venema, Dick en Tineke
Himpers, Christien Speur, Jaap Bart,
Karin VÍiltenburg, Hans Schaay en paul
en Maureen Speets, naar Heerhugowaard
waar het zal gaan gebeuren.

PagI aangekomen en wat rondgekeken te
hebben gingen we ons omkledán. paul, dieals supporter meegj-ng, wilde eigenlijk
ook we1 meedoen en dat kon.
fn een heel klein gangetje konden we opde lijsten kijken, hoe dè indeling wasvoor de wedstrijden. Na het bekekén te
hebben nokte Hans àf, die had geen zín
om uren te moeten wachten en vertrok.
Kar j-n ging met hem mee.
Dat uren wachten is beslist nj-et gebeurt,dit was zuiver theoretisch. In de prak-tijk was het wel even anders.
Maar Iaten we bij het begin beginnen.

De openj-ng werd verricht door een echt_paar, die in nachtkledij in de sportzaalgingen slapen, de wekker op half twaalf.Ringg, ringg ..SPELEN:
Dat was het seln om te beginnen, maar erwerd nog een keer benadruÈt, dit is een
g ez eJ-lighe ids tournooi .

In de kantine kon men heerlijk zitten,met of zonder pilsje en naar de TV/Videokijken. Er was ook nog een disco, maardaar werd het niet zo druk.

Tussen de wedstrj_jden door kregren we peper-muntjes en sinasappels als kraóhtvoer.
In de kantine werden levendige verhalenverteld en allemaal loJ-, totdat_
er één iemand begon met gapen. Dan is hetmoeili jk om niet mee te doen, rl€t het GAAPJE.Je was dan echi, bli j, als -je v,reer spelen kor.t.

00

WEL EENS VAN EEN BADMTNTONSLUIMERTOURNOOI GEHOORD?



We kregen zeLfs een fan op bezoek om + f.30 uur, even kijken
hoe het met ons ging en dat was René furpijn.
Pau1a en Jan vergaten ons ook niet, want telefonisch lieten
zíJ ons sterkte toewensen.

En dan i-s het Iicht (we1 raar) , oogjes op stokjes (hè Dick)
en over onze benen en voeten maar niet te spreken.
Dan is het voorbij. Toch we1 blij dat het zover is, de prijs-
uitreiking.
De Wedstrijdleiding gestoken i-n nachtkledij feliciteert ons
allemaal-, want iedereen is winnaar. Voor een aantal mensen waren
er prijzen, zoals een tas met chips, tas met boodschappen,planten,
worsten etc. B.C. Schagen viel ook in de prijzen en dat is best
leuk.
AI met aI een vermoeiende nacht, maar een ontzettend gezellig en
sportief gebeuren.

Mijn of eigenlijk onze complimenten voor de organisatoren en
volgend jaar hopen we weer present te kunnen zi-1n.

Groetj es ,
PAUL EN MAUREEN SPEETS.

GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden, in de kantine op 15 april j.1. een badmintonhoes met
opschrift "Aristo", inhoudende twee bananen.

Terug te ontvangen bij Dick, echter exclusief de hiervoren ge-
noemde inhoud.

Adviesz Zet je naam aan de binnenzijde op de hoes, dan had je
nu nog twee bananen gehad.

BADMÏNTONNERS ALS VOLLEYBALLERS

Op zondag I april j.f. zaten de meeste B.C. Schagenleden thuis
lekker te luieren. Voor zes van onze leden echter was het werken
geblazen op het Frans Wendeltournooi, een jaarlijks terugkerend
volleybaltournooi om de gelijknamige wj-sseltrofee, voortreffeJ-ijk
georganiseerd door Polisport volleybalster Toos Schippers en
bi jgestaan door Julia en Peter v.d. Krol- e.v. a.
B.C. Schagen trad in de bekende gelegenheidsshirts aan tegen drie
tegenstanders j-n één pou1e. Totaal werden 6 sets gespeeld, v/aarvan
we er drie verloren en drie wonnen.

Uiteindelijk eistten we de 2e plaats op in onze pou1e, met drie
wedstrijdpunten, achter het team van Barsingerhorn, dj-e veruit de
beste was met 6 wedstrijdpunten.

Waarlijk geen slecht resultaat als we bedenken, dat vorig jaar
geen eer voor ons was te behal-en.

Bedankt Ed van Dijk, Ben Gagliardi, Dick Himpers, Mans Adriani,
Piet Koopman en Fer Klaver voor jultie inzet en sportieve strijd
en hopenfijk zte ik jullie volgend Saar weer terug. Ook bespeurde
ik enkele mede-supporters in de kantinc en op de tribune.
ook jullie bedankt' uen supporter"



BESTUURSMEDEDELING :

Na de zonrer eeu nieuve manier van
lotto-spelen erbíj:
ABONNEE_LOTï'O

De stichtíng de Nationale Sport[o-
talisaËor (SNS) vraag,t uw aanclach!
voor een nieuwe manier waarop in
het najaar van 1984 totto gespeeld
kan worden onder de naam Abonnee-
Lotto. Een vernieuwing die van groot
belang is voor de LoLEo op middel-
lange cermijn, als bron van inkon-
sten voor de sport in het algemeen
en de aangesloten sporlverenigingen
in het bijzonder; dit geldt des re
meer omdat de omzet het afgelopen
jaar fors onder druk heeft gestaan.
De reden dat u reeds nu hierove::
geinforureerd wordÈ, is mede geie-
gen in het feit dat nogal ï.r3t cn-
juiste, of ongenuance.erde beri-ch-
Ëen over dit project eirculeren.
die de SNS en de verenigingen geen
goed doen.
Na een lange periode van onderzcei<
en voorbereiding hee.ft ircÉ Bestuur
van de SNS medi.o 1983 besloten ;.an
de betrokken bewindslieden .ran Jus-
titie, WVC en Economische Zakert
vergunning te vragen voor een rrieu-
we speelmeËhode r,'oor de l_otto, ciie
een plaats zal krijgen naast. de
hrridige manieren van r,rekeli.jks en
naandelijks spel-en (we1ke natuurlijk
zullen blijrren bestaan). On1a.ngs is
de vergunning hiertoe verstrekr.
Het gaat om een methocle waarin uen,
automatisch en contintr, aan aile
vijf trekkingen per maand van Lotco
(en Cijferspel) mee kan doen- D.aar-
toe behoeft men nog slechts éénmaal
de benodigde gegevens (waaronder de
gekozen getallen) op een speciaal
Lotlo- annex Cijferspelformulier te
plaatsen. Met dit formulier ge.eft
rnen tegelijkertijd aen <ie SNS een
machtigíng af , op groird \^/aat:van
uraandel.i.jks heL verschuldigde speel-
bedrag van de bank- of p;i.ror:ekr.:ning
automatisch niiar ile SNS vroirlt over-
geboekt. Cer,rc,nne:n pri.! zerr zu1 1 .n
automatisch 11 oor <le liNS op cic rel...:n-
ing van der ai.'onne Érs 1rcrrïen b;' ,3,rr..
scht:errer,.

Mogelí j ktreden worden i.ngebouwd om
in de opgegevell getallerr eventueel
wijzigi.ngen aan te brengen; van-
zelfsprekend bestaat ook de nogelijk-
heid de deelname te beëindigen.
Het abonneren kan op de gebruike-
lijke wíjze plaatsvinden via club
of winkelier, maar ook - en dat is
nieuw - rechtstreeks bij de SNS.
Onderzoek heeft uitgewezen dat me-
nigeen best een LoÈto-kansje wil
vragen, maar om uiteenlopende re-
denen er níet, of niet meer toe
komt dit via elub of winkelier te
doen. Hier ligt dus een interes-
sanÈe rnogelijkheid om spelers erbij
te krijgen. Vooruitlopend op meer
geoetai.lleerde informaEie en instruc-
cie, stellen wij er prijs op de
iroof<ilijnen aan te duiden van hec-
geen bij Abonnee*Lotto voor de ver-
enigi.ugen en de daarbij betrokkenen
van betekenis is.
Van rle Abonnee-omzet die via club,
of winkelier gerealiseerd wordt in
ï,otto en Cijferspei za1- 102 ten goede
kornen aan de betrokken club. Deze lOZ
betekent, vergeleken met de provisie
van 12f7" aver de omzet, die via de
wekelijkse en maandelijkse inleg bin-
nenkomt- een zeer :'_nteressante in-
konstei.rbron \roor de c1ubl z-eker omdat
voor eeninaal ingescl:reven abonnees
geen r-,rerk rueer behoeft te worden ge-
daan. Voor abonnee-spe1-ers hoeven na
een eenmalige inspanning dan ook niet
steeds weerkerende kosten door de
verení.ging te worden gemaakt, terwijl
met de'ltraditionele'r Lotto-verkoop
toch als regel enkele procenten aan
kosten genroeid zijn.
lllke ïoto,ilotto-vereniging kri j gt
borrendien een aandeel in 102 van de
omzet rlie Ín haiar gebied (XnVU-afde-
ling) r"ro::':1t verkregerl van rl.e abonnees
die zir:tr rechtsLreeks r.ot c1e SNS heb*
i>en ;iewend. Ite ver<leling onder de
cl.ulrs r.ai p.l aar-svincjerr in de ,,rerhor-rdirig
v;rn dc- vei:crri-.,qingsomzt=:t- (Toto, Letto,
t) i i I r-1 i'1;,:., 1-r\ 'i r:il: dc Ltrt ail lonrzet



Z IJPER BADMINTONKAMPTOENSCHAPPEN

via publlkaties zí}n de badmintonliefhebbers j-n kennis gesteldvan de z-g- Zijperkampioenschappen, een tournooi georganiseerddoor twee badmintonverenigingen-uit de gemeente zi_ipe, t.w.Argo ('t Zand) en smash (schágerbrug) . Éet kranteailit<e1 volgthierna:

samenspel 7-12.

halve

TOWNA - Bii baa-
rg De Burcht-ts een

met de clubkam-roclondn weelrend

coppe$tie..spetoae Uaá'n t ntodË
gng- de Ziipet titel naar Schasen.
rJat ton omdat winnaar Sieb lftóm-
$gt Ud is van Smash uit ScÉààer-
brug. Hij verslo"g io de.finale cluL
gmoot Dick Dam-met tweemaal,lS-
10.

*'"l,$s#f; jfr ,53"ti*"dï$ïf
qen D9t 2!:9 van Bartba Tervelde. In
{e rqqedfinale was het Petteáer

sterk. Bartha Tenrelde en piet
Drotrmel werden met l5-2 eo l5-j
verslagen.

Bij de reereanten werd in poules
geqpeeld. De winnaars plaïtsten
zich voor de finalepoule. Uitstapen:
Ileren: I Jean Schiader íftZanll.i
Casper Verduin (SL Maai'tensUnílt.3 Bonald Schu:ur (schaserbmiíi
Dames: I Hennie dè Vrida íSchï:
gerbrug), 2 Aleid Kool torrdesluist.3
lta{galgt.larsen ('t Zaid); nixedi' f
Budre verhagen en Ant Veldhuis- 2
J.ean Schrader en Monique Sneelies
(die tn de beslissdnae p'artií-teruï-
hrameg van l2-2 tot t2-rt)', t-GË-
per €n Joke Verdutn

I

xffiHË"ie*ltifr',J"]ïs8ff
S"ffiïSË5,i*ï'*'óïj*',,,f fl,"
L-eyenborst ('t ZahdI l3l14 laan I
iÀïSÊ"ffi i3.nl'"*íï"\ï?,,
_ Jongeus Um f2 i-aar: ï'Uarcet
Jleers -(Schagerbnrg), 2 Edwia de
ynes lsqngerbrug); lg/t{ iaar I
s*HlilHft/'t zatd',' 2 John

geen eIÍect I
Jongeenmaa
andere kant
suctes door,
aÍ te ronden.
maar moest
toen Ruud Sr
val de zege v
rnagkt€venc
punt van de.
met een listiq
vierde keer I

Strabo om
zette aanialt
taat te komer
dediging gaf
voor tÍid lu}
Mulderbract
sportieve wá
nuten op 4-2

Zijper badmintonstrtjd

Sterk optreden
Jean Schrader

(Van onze conespond,ent)

't ZAND - I)e eerste Ziioer bad-
mintonkampioenen ziin be'Ëend. Na
een gezellig en goed óp schema lo-pen! (er werden 232 partiien afse-
werf,t) toemooi reikte wêthouiier
Henk Eijink de prijzen uit. Twee
menEen vielen daarbii oo. Barthe
Tervelde_ uit Schageibnig nocnt
npeenaal een_tweede priis in ont-
yatryst D€n€n bii de coópctitie-srre-
rende de€lnenlers en Zandteóer
Jeal Schrader behaatde bii de È-
creanten (het merendeel ïan de
deelnemets) een eerete en tweede
plaats.

- 
In_het.heren-enk4 u?o.dg,in {e

duo;ÍIelrk,en Anneke HeJtnen €rà

Í7nn7 .

voor de oplettenden onder de nakompetitiesperers bleek jullietegenstander Jean schrader van Argó leuk in ae prijr"" te varren.
Voor degenen die het aangaan, kunnen we inmiddels verkrappen, datwe met de badmi-ntonafd. van o.s.v. polisport ideeên zurlen uit-wisselen voor een recreantentournooi in iret vorge.,à seizoen.Mi-sschien is b.v. sparta uit winkel- en b.v. De Netmeppers uitwieringerwerf geintresseerd. om mee te doen. Enfin, ,ir"= moet na_tuurlijk nog uitgewerkt worden, maar er is in ieder gevar eenbegin gemaakt.

ANNA PÁ
{-2 ven Soo
heeÍtCBBÀI
in de striid or
balbeker.

Het begÍn
ning. Het eel
de Eeepers tr
en Janïe Jor
men voor ter
CRBAP sterl
leven in de
sóotvanDir
singfnog net r

ter moest hij
zoever van R

Vlak voor r

langsdl via t
Íeasiet waar
de tweede he
geen effect a

itel
,rman
Gertian Sliikerman is
ubkahpioen geworden
asvereniging Doko. Hij
legenstanders ruim fui
e verslaan. Titelverdê-
outj$-dijk was wegens
3ge blessure niet va!
de eveneens favoriete
' koos die. ilag.,voor de

nderde overigens de
kermans titel -niet. Hti
'Rob ofÍicieus tweedé
'nocht als jeuldkam-
n gooi doen naar de
ram er dus dicbtbii.
:enwerdJanv.d" n'uit
e beslissende partij te-
r met 18-21, 22-20 q
oen" Muller'eindipde
,_De pas wêr lid -ge-

Jroersen werd verras-
oor dg poule.vari.de
t,te lttnnen. Atte Ta=
í" go goqd óld Jaap;
le als zesdê.

;,t ta.':,,:'.: . ,'! . ,. ,



NIEUWE LEDEN

per maart I9B4:

nieuwe sei-zoen:

Theo v.d. Reyden
Fred Witkamp
Marty Peperkamp
Anja Leuken
Gerda Berende
Hans de Jong

HET KLAAS PLOEGERTOURNOOT I9B4

Dit jaar, op zondag 15 april j.1. werd voor de tweede maal
in successie het Klaas Ploegertournooi verspeeld.

De 33 deernemers streden in de voorrond.en om de acht eerste
dames-en herenplaatsingen.

Na interessante partijen bleken aIs finalisten zich te klasseren:
dames: Reina Venema heren: John Ritsema

Karin Wiltenburg Ferry Klaver
Tineke Himpers Hans Schaay

Hoe het verder afliep lezen ju1lie maar uit het volgende kranten-bericht.

KARïN en FERRY van harte gefeliciteerd en graag de bekers weerinleveren voor het graveren wordt vergeten!

ËEt rItIr,G ctfrsrrr.t Ióa[antsooS s bekende badplaats
lelaccommodatie bij

TNCERHORN _ niet alleen

o C.r.zv,J.:RezeLrran en M voor Ge-

rar. Gehuwd: D.'Scher Cal-
immink: L Bellis .' ..tte' 

t@

ut.,olel I V lrl,

Martinusorg
It VELD - Burgemeer

van de ggmeente Nir
vandaag het eerste lot r

bate van de restaur

rsi
lieks

aarin ook

inusorgel in de 1

't Veld. De restar
Q00. Het fonds_ hg

&-

acties. al,f?
omvat 2.500 I

loten word

Veel va
verleden v:

en gerepareer(
angen. Bij aar
f 4.050.
rijs in de lo
Londen voor

de prijs een u
f De derde prijs is ee:
í de vierde een fornuir

IORN - De i

rantal mensen

eertonrng van
DS, afgeloper
rs 'Welvaren,

rts ging. Rede
lendracht, om
20 qpril opni
I gaat om de

Barsingerho"rn
:n de vorig jaar
Kreeke gem-aakte
. De entree bedraa. De entree bedraagt
1 acht uur's evonds dames- of herenfiet



( ingezonden mededeling )

HANS SCHAÀY
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VOORUTTBLTK OP HET GRABBELTONTOURNOO]

Velen zullen zich nog het tournooj- van vorig seizoen herinnerenvan de 19 dames en 17 heren werd uj_teindelijk Myrna v.d. Heuvelwinnares en Ferry Klaver winnaar.
fn principe zal- het dit seizoen identiek worden georganiseerd.
voor de nieuwe leden en de vergeetachtj_gen vorgen hiór de spel-regels:

Volgens loting speel je een partij als
2I punten, in totaal t0 partijen.
Omdat alles volgens loting gaat, weet
een mix-of een dubbel speelt, c.g. de
dubbel is geloot.

mi-x-of dubbel tot samen

je van tevoren niet of je
tegenstander aIs mix-of

De uitei-ndelijke winnaar is niet degene met de hoogste score,
doch de juisté voorspeller van zLlnl/laar totaal opgegeven punten
Dus noem het maar het Lotto-Grabbeltontournooi_.
Nummer 2 is diegene die er I punt naast zit etc. we kennen geen
onderscheid, dames en heren door elkaar.

Net zoals vorig jaar, geef je
je de joker j-nzet. De behaalde

van tevoren op, in welke partij
punten in die partij worden dan

voor hen een aanvraagfor-

EN DICK

dubbel gerekend.
Van te voren moet je
je denkt te scoren in

Uiteindelijk vindt
plaats, zêêr uniek
zoeken van de prij
schudden.
De inschrijfkosten

LET

ïntroducees zi1n toegestaan, mits ook
mulier is ingevuld en ontvangen.

Heb je nog vragen laat het ons weten.

TINEKE

echter eveneens bekend maken hoeveel punten
de tien te spelen partijen.

hopenlijk rond 16.00 uur de prijsuitreiking
, want er is voor IEDEREEN EEN pRfJS, uit te
zentafel. Alleen aanwijzert, niet voelen of
bedragen f 5,-- per deelnemer of deelneemster

7oP.

UITSTEL, MAAR GEEN AFSTEL

loor ruimtegebrek op de zaterdagavond in de kantine (arleen
26 mei was nog vrij, doch op 27 meÍ hebben we een tournooiwaarbij iedereen 's morgens op tijd wordt verwacht) wordt de
HoRSERAcE-avond met spelregerquiz verschoven naar het nieuweseizoen.

Dit zaL tijdig gepubliceerd worden.

Tot dan dan.

DE EVtrNEMtrNTENKOM}4TSSTE



Onderstaande bon uitscheuren of
B. C. SCHAGEN-GRABBELTONTOURNOOT

knippen al-s je aan het
wil meedoen.

,,,8rcn
I

JA' ik
op

doe mee met
27 neí 1984,

het GRABBELTONTOURNOOI van de BC Schagen
aanvang I0.00 uur.

Naam:

De wedstrijdJ_eiding behoudt
ging, indien TE veel jokers
opgegeven.

zich het recht
in één dezelfde

fk denk op dit tournooi
te vergaren in I0 partijen.
fn de e partij zet ik m'n

TNLEVEREN vàèr 2I mei 1984 bij
Dick Himpers en nergens anders!

punten

JOKER i.,. x)

Tineke of

voor tot wiJzí-
ronde worden

x)



Misschien wat voorbarig, maar

NAMENS HET BESTUUR EN DE REDAKTIE VAN DE B.C. SCHAGEN

d LKt((c , ]
nMcRVAKnNn€!

ONZE EERSTE SPEELDAG IN HET NIEUWE SEIZOEN IS:

n.s.


