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SGHAGIEN

INFORMATIEBULLETtN van de
BADM I NTONCLUB SCHAGEN,

Bes tuu r:
Dick Himpers (voorzi tter)
Tineke Hímpers (secretaresse)
Fazantenhof 2\
1742 AJ SCHAGEN, telefoonnr.
Ferry Klaver (penningmeester)
Merelstraat 29
17\2 JK scHAGtN, telefoonnr.

,

022\0 - 97510

,

02240 - 98743

Hier is" " ie rt danl

Jullie eigen clubblad, door- en voor de leden van de B.c. schagen.

fut ligt in de bedoering dit TNF0RMATTEBULLETTN regermatig (bij voor-keur maandel ijks) te laten verschijnen, waarin nielws, *ujud"língen endiverse rubrÍeken hun weg naar de ieden zur ren vinden.

voorlopig is het secretariaat met de opmaak belast en zal voor ver-
spreid íng worden zorggedragen

Dit brengt ons direkt op het eerste onderwerp.

0p het buítenblad zit een persoonl ijk gerichte adressticker.
Het I ijkt misschien wat overdreven, maar IEDER lid krijgt het clubbladop naam' zodat wij er zeker van zijn, dat een ieder liá-een exemplaarkrijgt.
Vandaag hebben jullie het in de bus gehad, maar voortaan worden de vr:lgende
nummers in de kantine van de Sportzaal \r'aldervaart afgegeven, op de.oÀ.1"gdat je komt spelen.
Hierdoor besparen wij als club portokosten en behoeven we nÍemand te" charteren 'r om de bezorging op zich te nemen.

Zoals jullie zult zijn opgevallen, zitten er aan de linkerkant twee mooiegaatjes in. Die zitten er natuurl ijk niet voor Jan Joker.l/ij raden jul I ie aan de clubbladen te bewaren in een snelhechter, ordnerof- iets dergelijks, zodat je nog eens wat terug kunt vinden als daar involgende nummers naar verwezen wordt
0m het goede voorbeeld te geven, zul je in de enveloppe zo,n snelhechteraantreffen' waardoor je de eerstvolgende tien tot twaalf nummers hieropkunt proppen.'

Nu we het toch over die enveloppe hebben; hierin zígirokaart voor betal ing van de kontributie over het
Volgens afspraak is het de bedoel íng, dat een ieder
betal ing hiervan voor 1 jul i a. s.

Ben je met zrn tweetjes lid, (dus b.v.
1 jul i 1982 de eerste / 115,-- en vóàr
tweede betal ing.

t tevens de accept-
seizoen 1982/1983.

zorgdraagt voor de

echtparen) dan betaal je vóèr
I oktober 1j8Z zorg je voor de

Een redelijke afspraak vinden we en daarom rekenen we op jullie medewerking.
ln de kuntributie is een bedrag van bijna f 2\,-- aan bondsgeld begrepen,welke bedragen door ons aan de N.B.B. (t'tederlandse Badminton Bond)"oiLnun
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te worden afgedragen

V/at dan overbl ijft wordt besteed aan de zaalhuur, aanschaf van shirttles
(want zonder die dingen komt er van badmintonspelen weinig terecht),
drukwerk en diverse andere bijkomende kosten.

Dus, wacht niet met betalen tot het laatste moment.

Hoe eerder de penningmeester over gelden kan beschikken, des te soepeler
kan al les geregeld en door hem betaald worden.

ln gedachten teruggaande naar de kennismakingsdag op 24 april j.l. in de
kantine van de Sportzaal \y'aldervaart, zi jn inmiddeïs al le leden geregis-
treerd en zijn er nog enkele aanmeldingen bijgekomen, welke nieuwe leden
door Tineke en Dick Himpers persoonlijk zijn bezocht, c.q. mochten wij
n i euwe I eden op het secretar i aat ontvangen.

ln het volgende nummer van ons INFORMATIEBULLETIN zullen wij een volledige
ledenlijst opnemen, waardoor we elkaar op papier alvast kunnen leren kennen.

We mogen alvast verklappen dat ook badmintonl iefhebbers buiten de gemeente-
grenzen van Schagen lid zijn geworden.

0ndertussen even een belangríjke informatie:
We starten het nieuwe seizoen op Z0NDAG

beêindigen in juni 1983.
ledere zondag wordt dan gespeeld vanaf

22 AUGUSTUS 1982 om d.eze te

9.30 uur tot 13.30 uur.

Enkele zondagen vallen wel af, omdat er dan feestdagen op vallen, maar
daar wordt voortijdig berïcht over verstrekt.
0p de eerste zondag stellen wij het op prijs, dat een ieder ruim op tijd
komt, dan hebben we een half uurtje speling om het één en ander nog uit
te leggen. De rest moet toch trapsgewijs vertelt worden, dus een half
uurtje lijkt ons voldoende, mits iedereen die dag dan ook op tijd komt.
Ook op dit onderwerp komen we in ons volgende nummer, dat volgens planning
begin augustus a.s. verschijnt, terug.

Zoals iedereen zich zal herinneren is de B.C. Schagen rekreatief ingesteld.
\./e beogen een leuke gezellige club te worden, waarbij naast badminton
spelen ook ruimte moet zijn om wat anders te doen.

Dick herinnert zich nog zijn uitspraak op zaterdag 24 apri I j. l. om voor
zijn part te gaan sjoelen als daar van de Ieden uit belangstell ing voor
bes taa t.
\,/elnu, wat het sjoelen betreft, moet dat nog even wachten.

t^lat is er dan WEL aan de hand?

Welnu, populai r gezegd is het " seizoen " 1981/1 !82 afgelopen.

Half juni a.s. sluit de sportzaal en gaat een ieder op zijn manier van
vakantie genieten, om dan weer bijtijds uitgerust in augustus, al dan niet
gebru i nd, terug te keren.

Als afsluiting van dit seizoen is de B.C. Schagen uitgenodigd te komen
zaalvoetballen op vrijdagavond 11 juni ê.s., aanvang tournooi om 20.00 uur.

0p die avond maken we er een gezellige boel van en spelen voor onze " lol rr

een paar wedstrijden.
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De volgende ploegen zullen die avond tegen elkaar in het " strijdperk "
t reden :

Pol isport Basketbal, Pol isport Badminton Seniorenteam, idem Juniorenteam,
Team Jos+Bert (3e tea* Pol isport Vol leybal) en ons al ler Badmintonclub
Schagen.

Per team spelen we dus 4 wedstrijden, dus we zijn van 20.00 uur tot
ruim 24.00 uur lekker bezig.

l,J i nnaa r i s u i te raa rd degene met de mees te pun ten .

Nadere bijzonderheden e.d. krijgen de spelers nog toegediend.

Winnaar bekend, douchen en daarna gezellig nazitten in de kantine van Jos
en Bert, inmiddels bij velen van jul I ie bekend.

Tineke heeft inmiddels telefonisch diverse leden benaderd en komen we op
11 juni a.s. met het volgende team heren in het zaalvoetbalgebeuren aan-
zet ten :

Jan Huisman (keeper), Hans Vermij, Frans Mollée, Ronald Brinks, Jan Venema,
Gerard Venema, Mans Adriani, Ferry Klaver en Dick Himpers.
Aad Goedhart is die dag op vakantie, doch zal trachten alsnog van de partij
te zijn.
Gespeeld wordt met 4 veldspelers en de keeper. Veldspelers mogen ongelimí-
teerd worden gewisseld. Speelduur per wedstrijd 20 minuten

Het lag in de bedoeling om ook de dames te laten voetballen, doch dat is
op een mislukking uitgelopen. Naast de aanmelding van Jos Heerkens, Chris-
tien Speur en Tineke Himpers hebben we geen liefhebsters meer mogen noteren.
Sorry dames, jullie mogen 11 juni komen kijken hoe wij mannenbroeders een
doelpuntje proberen te maken.

l'1aar goed, meiden volgend jaar doen jullie wel mee hè?

Voor de voetbal lers onder de badmintonners nog het volgende.

Staat je naam niet bij de opstelling maar wil je wel voetballen, bel Dick
even op en hi j zal trachten je erbij te stoppen.
Andersom geldt natuurlijk ook. Staat je naam bij de opstelling maar ben je
op de één of andere manier verhinderd, ook bellen, dan kunnen we tijdig voor
een vervanger zorgdragen.

En ehh, kun je niet voetballen rnaar denk je later op de avond even langs te
komen, graag. Enthous i aste aanmoed i g i ngen kunnen we best gebru i ken.

0ver het voetbal len tenslotte nog het volgendc;
we zoeken nog een masseur (Vn) om de vermoeide mannen weer optimaal aan de
volgende wedstrijd te laten deelnemen.
Dus vrijwi I I ígsters kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

Terug naar het Badminton.

Tijdens de aanmelding van leden, hoorden wij van een aanta
mensen, dat zij graag toch wel aan enige vorm van kompetit
wiIIen meedoen.

Voor hen hebben we goed bericht.

De B.C. Schagen is uitgenodigd om deel te nemen aan een
z.g. rekreantenkompetítie, ieder jaar georganiseerd
door de E.e.N (Euratom) Petten. o,,
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Aan deze kompetitie waarbij gezelligheid hoog in het vaandel
staat geschreven, doen mee teams van de volgende verenigingen: '

- Jul ianadorp, Speedo (Alkmaar), Bergen, Pol isport (Schagen),
Petten (Euratom) zelf en nu ook hopelijk B.C. Schagen en wellicht
nog een vereniging uit Heerhugowaard enlof Alkmaar.

lJaarom hopelijk nu ook B.C. Schagen?

Jullie voorzitter heeft vorig jaar (toen nog spelende voor een andere
vereniging) meegedaan met zrn team bestaande uit twee heren en drie
dames, waarbij vaak werd verloren doch een fijne onderl inge teamgeest
bestond, die veelal resulteerde in het gezellig even nazitten.
Zijn er onder de badminton dames- en heren van de BC Schagen liefhebbers,
dan kunnen ze naar Dick Himpers bellen voor meer informatie of om zich
doodgewoon aan te melden.

tde doen zo mogelijk mee met slechts één team, welke maximaal kan bestaan
uit drie heren en drie dames.

Er wordt uit en thuis gespeeld op lang van te voren geplande data,
vanaf oktober tot mei 1983.

Meer weten? Dick bel lenl

Tot besluit het volgende:

022\0 - 97510

Het secretariaat is wegens vakantie niet op haar post van
23 juni tot 21 jul i 1982.

Gedurende deze període kun je met je vragen,.suggesties etc.
bij Ferry Klaver, jul I ie al ler penningmeester.
Bel zo mogel ijk hem al leen in de avonduren. 0verdag minder
be re i kbaa r.

te rech t

makkel ijk

Het Bestuur van de BADMINTONCLUB SCHAGEN wenst alvast een ieder, welke
op 1l juni a.s. bij het zaalvoetballen niet aanwezig kan zijn een

LEKKERE VAKANTIE

en stuur gerust een ans ichtkaartl


