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SiCHAGEN

INFORMATfEBULLETIN van de
BADMINTONCLUB SCHAGEN,

le jaargang nr. 2.

Bestuur:
Dick Himpers (voorzitter)
Tineke Fïimpers (secretaresse)
Fazan i ,of 24
L742 AJ SCHAGEN, t€lefoonnr. 02240-975I0

Ferry Klaver (penningmeester)
Merefstraat 29
L7 42 JK SCHAGEN, telef oonnr - 0.2240-9 87 43

Hallo al-Iemaal i

Oprecht hoopt het bestuur van de B.C. Schagen, dat iedereen

"èn fijne en probleemloze vakantie heeft gehad.
Mensen, bedankt voor jullie vakantiegroeten via de
ansichtkaart.
A.S. zondag 22 augustus worden julli-e in de sportzaaf Walder-
vaart verwacht.
Dus, de rackets uit de verpakkinq of het vet en pak de sport-
kleding maar alvast bij elkaar, want voor je het weet is het
zover. Maar daarover straks meer.

TERUGBLIK OP HET ZAALVOETBALTOURNOOI.

vrijdagavond tl juni j.1. heeft de B.c. Schagen van zLch
latán spreken. En hoel Elkaar nauwetijks kennende werd er met
zo,n teámgeest gespeeld, dat de avond al niet meer stuk kon.
Getukkig herkenden we elkaar binnen een mum van tijd, temeer
daar "oÀze jongens" gestoken waren in voor deze gelegenheid
specj-aa1 aangerukte B.C. Schagen T*shirts.
Zelfs onze supporters l-ieten van z:-cin horen, hetgeen alles
bij elkaar ons 4 gewonnen wedstrijden en helaas I verloren par-
tij opleverden.
Derhalve een verdiende 2e plaats achter de Basketballers van
Polisport, die van tijd tot tijd een iets te stevige" partij
voetbál afleverden. nnfin, w€ hebben laten zien dat we er zijnl
Zond.er Frans, Ronald, Jan & .Gerard, Hans, John, Johan en ik
zei de gek te kort te doen, wj-l j-k toch speciaal Mans Adriani
(onze sèherpschutter alias goalgetter) en Jan Huisman (onze
keeper en rots in de branding) mijn speciale dank zeggen.
UÍtàraard ook onze supporters hierbij dank. Het is een fijne
sportieve en bovenal gezellige avond geworden.
De shirtjes tiggen inmiddels al weer keurig gewassen en ge-
streken in de kast te wachten op de volgende happening.

DICK

LEDENBESTAND.

Ons ledenbestand bestaat thans uit 54 leden
Wij -kunnen dus nog een aantal plaatsen'
In het volgende t..*nl"t zaL een totale ledenlijst worden gepu-
bliceerd.
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ZONDAG 22 AUGUSTUS A.S

Ja, en dan a.s. zondag en de daarop volgenden.
De B.C. Schagcn hceft de zaarf gehuurd vanaf 9.30 uur tot
13"30 uur.
Om .rarn clka.rr Llri hct :;1rcl Lc wc:rtttctt vcrzoekt het bestuur,
diegenen dic NOOl'I ccrclcr badnrinLon hebben gespeeld om 9.30
uur in de zaal, om<lckleed en wc1 aanwezig te zí3n.
Met deze groclp zaL qestart worden met wat gewenningsoefenj-ngen
w.lnL zctrrrl<rl tlczc' lrr,rrrr i:; l<ottrt (\r vau) lr.rtlnr-i.nton niets Lcrcclrt-.
Diegcnen, c.lic .rl ccl):j ccr.c-lcr gcspecld lrcbben, al dan niet- in
clubverband worden verzocht om r0.30 uur te komen.
Dc becloclir-ig j s clalr tl,rt- clc bccJj rlncrs(JrocJ) al in 'grotc Ii jnen
de spelregels kennen en enige tcchniek r:ijker zí3n geworden.
Natuurlijk lccr je zoicLs nieL in een uurtje tj-jd, derhalve
zrr'1. I cn w(' <li vcr-:;t. ;, 1;v111l,111r.Ir ttr.rx ittt,rit I ('('n trut-t- je Lcs docn,
w,t,ll t),1 w(, (l(t,ul r;1ir.lr,tr ()v('r'('t,ttliotrl;t i,1 tlt' itrrlclitt<; o1r ltct lr.trtcttt-
lrr> rrl -

Dus wil jc zt-lvccl rrrorlc f -i.jk v.rrr lrct- s;g,rcl Icren, koni dan zondag
exact om 9.30 uur.
De meer geoefende spel-ers kunnen natuurlijk ook om die tijd
komen, die dan wellicl-rt een handje kunnen helpen.
Je hoeft natuurlijk niet altijd om 9.30 uur te komen. Is het
de avond ervoor wat "te laat" geworden, dan kom je gewoon later.
Bfj de uitleg van het banenbord kun je zren, dat je zelfs vanaf
12 uur nog een paar partijtjes kan sl-aan.

N.B. Natuurlijk ben je als gevorderde speler ook om 9.30 uur
a.s. zondag welkom. We hebben alleen de eerste keer
clcze irrdcling gcnta.rkl-, d.r.rr- je .rIs "gcvorderde" de cerste
oefenrngen waarschijnlijk stomvervel-end vindt.
Maar hulp kunnen we altijd gebruiken.

HOE WERKT HET BANENBORD.

Iedere zondag zaL in de kantine het banenbord hangen.
Hoe werkt zoiets nu?
AIIée mensen, (zouden ze in Vlamingenland zeggen) , je komt de
sportzaal bj-nnen en duikt gelijk de kantine (aan je rechter
hand) in, tenzij je hoqe nood hebt, want dan dui-k je de eerste
of tweede deur aan je linker hand binnen.
Aannemende, dat je de kantine neemt, dan hangt daar het banen-
bord van de B.C. Schagen.

Op blz. 3 st-aat het in miniatuur getekend

SteI, je komt brj elven binnen. Afhankelijk van de snelheid,
waarmee 1e je omkleed, pak je je naamplaatje (mannetjes zwarte
plaatjes, vrouwtjes rode plaatjes) en hang je deze op de baan
waar je denkt te gaan spelen, b.v. op baan 5 of 6 op tijd I0
dat betekend, dat van 10 over elf tot half twaalf op deze baan
o. a. door jou gespeeldlaat worden.
Overige leden, die ook op die tijd willen spelen hangen hun
naamplaatje lrij die valt jou en zo speel ie een heren-of dames-
dubbelpartij of een mix.
Is het 11.30 uur, dan stap je de baan af en gaat terug naar
de kantine alwaar je je naamplaatje van het bord haalt en het
op de eerstvolgende beschikbare tijd weer ophangt-
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Zo speel je iedere keer 20 minuten, rust je afhankelijk van
de tussenliggende tijd uit en speel je weer op een andere
baan met andere spelers verder.
Stop je er voor die daq mee, dan hang je het naamplaatje
weer terug op het zijbord.
Snap je het nog niet helemaal, dan vraag je zondag gerust
nog maar eens een keer of'bel je me op.

ALLEEN deze a.s. zondaq gaan we het eerste uur zonder bord
werken.

Voor de indeling van de sportzaal en de daarin gelegen banen,
verwi j zen we j ulli-e naar bi-z . 4 .
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KOMPETITIE.

Zoa1s je inmiddels behoort te weten, heeft de B.C. S'chagen
ingeschreven megt één team j-n de Distriktskompetitie van de
N.B.B. (Nederlandse Badminton Bond) .

Ingeschreven spelers/speelsters z:-Sn:.

John Ritsema
Ferry K1aver
Hans Vermij

Tineke Himpers
Karin Wiltenburg

Het "thuis"-programma luidt aIs volgt:
19.09.f982 B.C. Schagen - Texelslag 2

26.09.L982 B.C. Schagen - Dorus Rijkers
I0 . I0. 1982 B. C. Schagen - Polisport 1

7.II.L9B2 B.C. Schagen - Smash 6

28.11.1982 B.C. Schagen - Netmeppers 5

L2.L2.L982 B.C. Schagen - Noordkop 7

9.01.f983 Il.C. Scl'ragen - Zeemacht 12

(Texel )
(Den Helder)
( Schagen)
( Schagerbrug )

(Wieringerwerf )
(Den Helder)
(Den Helder)

kleedkamer

I]EREN

kleedkamer

DAMtrS

kl-eedkamer
HEREN

kleedkamer

DAI{ES

kantine

baan

4

baan

5

baan

6

baan

3

baan

2

baan

I

sportzaal
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Zoa1s jullie zien speelt ons team op vorengenoemde data
thuis. Dit impliceert, dat op die data baan I bezet is
en we derhalve een verenigj-ng bestaande uit 4,5 of 6 spelers
op bezoek krijgen.
Baan één za]- derhalve enkele malen niet gebruikt kunnen wor-
den door de over j-ge leden.

REKRtrANTENKOMPET I T Ï E .

In het eerste nummer heb ik gesproken over een z.g. rekre-
antenkompetitie. Daar sl-echts één lid zíc!;r hiervoor heeft
opgegeven (Peter Bloem) ben ik genoodzaakt gewee.st onze in-
schri jving te la ten cloorhaf en .

Sorry Peter, maar ik weet zeker dat er volgend seizoen meer
animo zaL zi-1n. Wellicht dat je dan weer van de partij wilt
zijn.

VERZEKERING.

Het bestuur heeft een ongevallenverzekering voor onze leden
afgesfoten, waarbij het ongievallenrisico gedekt is en wel
als volgt:

A f I0.000, -- bij overlijden.
B f 60.000,-- ingeval van blijvende algehele invaliditeit.
D f 4.000,-- voor kosten geneeskundige resp. tandheelkun-

dige behandeling.
D} f 250,-- maximaal, voor schade aan,/verlies van bril,

contactlens, gehoorapparaat.

Sub D en Dt ontstaan in verband met een door deze polis gedekt
ongeval.

De dekking is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden,
vergaderingen, bijeenkomsd.en etc., alsmede tijdens het gaan
naar en het komen van eerdergenoemde activiteiten langs de ge-
bruikelijke weg, di-e l-eidt naar het doel- van de rit.

We hopen echter, dat we nj-mmer van deze polis gebruik hoeven
te maken, doch zekerheid "voor in het geval van" geeft de
nodige rust.
Overkomt je iets, be1 dan het secretariaat of hier dekking
voor aanwezig is.

KONTRIBUTIE.

De pennÍngmeester laat weten, dat nog niet iedereen ziln kontri-
butie betaald heeft.
Uitgezonderd de echtparen en gezinnen, die in twee etappes mo-
gen betalen, zijn er nog te veel die de acceptgirokaart te diep
hebben weggestopt.
Kom op mensen, pak die acceptgiro en maak vandaag nog over.
De B.C. Schagen moet ook aan zijn betalingsverplichtingen vol-
doen en we hebben de centjes hard nodig om quitte te draa-'i-en.

Dus doe sportief en maak over die kontríbutiel
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INSCHRIJVING N. B. B.

Bij dit clubblad gcvocgd heb je een z.g. "bondskaart" ont-
vangen. Dit is een bewijs van lidmaatschap en geldt voor
L982. Hierdoor ben je tevens lid van de N.B.B., waardoor
automatisch periodiek de "Speel Badmj-ntonkrant" zult ont-
vangen met nieuws en wetenswaardigheden over je sport.
Deze bondskaart moeten jullie zorgvuldig bewaren-
Hij wordt sfechts éénmaal verstrekt en je hebt hem nodig als
je ooit eens ergens een tournooitje gaat spelen-
Dat zal dit jaar nogal loslopen' maar je weet maar nooit.

BONDSINFORMATIE.

je

Slechts voor de geinteresseerden
met ingang van dit seizoen de z.
is.

SCHEIDSRECHTERSCURSUS

Als lid van de N.B.B.
heid j-n te schrijven
De cursus zal worden

vermelden wij hierbij, dat
g. "SIDEK-SERVICE" verboden

Behoudens het vervoer naar de nog nader vast te stellen cursus-
plaatsen ziln hieraan geen verdere kosten verbonden-
Geinteresseerden kunnen zidn opgeven bij Dick Himpers.

ONZE JARIGEN TN SEPTEMBER EN OKTOBER.

Cees Kleiman I
Gerard Venema f0
René Turpijn 16
Jan Huisman 19

Jan vàn Maanen 4
ïneke Venema 6
Gerda Kleiman 1l
John Ritsema L7
Erica van Bommel 22
PauI Knaap 22
Mans Adriani 24

Allemaal van harte en
trek het je niet aan,
geworden.

bestaat ook voor onze leden de mogelijk-
voor de cursus Verenigingsscheidsrechter.
gehouden op L6, 30 oktober en 13 november

september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

aan onze leden melden, dat we erin
seizoen een sponsor te hebben gevonden

KLAAS PLOEGER, gevestigd aan het

eh,
dat le weer een jaar ouder bent

Inmiddels heeft zídn ook een aspirant-lid aangekondigd in
de vorm van MEREL KLAVER.
Zij werd 8 juni j. f. geboren.
Onze leden Els en Ferry Klaver van harte gefeliciteerd.
We houden het gebak nog te goed van jultiel

SPONSOR BADMINTONCLUB SCHAGEN.

Met enige trots kan ik
zijn geslaagd voor dit
in de vorm van SLAGERfJ
NOORD te Schagen.



-7-

Namens Klaas mag ik jullie ervan in kennis stel-len, dat
ELK B.C. SCHAGEN LID een z.g. Sweet-shirt van le kwaliteit

korte mouw in de kleuren blauw/wit
ter beschikking krijgt, waarop aan de voorzijde het B.c.
Schagen embleem is aangebracht en op de rugzijde de reklame
van Slagerij Klaas Ploeger.
De shirts zí1n in bestellj-ng en zullen medio september a.s.
worden afqeleverd.
Een leuk idee dachten we zo.

Buiten deze gift zullen tevens de door ons te gebruiken
shuttl-es door hem worden geschonken, zodat we de'ze onkosten-
post niet in onze boeken terug zullen vinden.

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat we vanaf deze week
allemaal Klaas Ploeger al-s onze slager kiezen.

Buiten het feit, dat hij een goede gever voor onze club iS,
verkoopt hij le kwaliteit Vlees en vlees!{aren, dus waarom
niet eèns geprobeerd, mochten jullie er al reeds niet komen.

zo, ik heb m,n zegJe gezegd en zie jullie graag all-emaal a.s.
zondag in de zaal.

DICK

Overigens mocht iemand van onze leden zich geroepen voelen om

mededelingen of suggesties te doen, aaTzel- dan niet' maar
breng je óopy naar het secretariaat, h/aarna in het eerstvolgende
nummer je stukje geplaatst kan worden.


