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I NF0RMAT I EBUTLET I N van de
BADM I NTONC LU B SC HAG EN ,

'le 
.iaa rgang n r. 4.

Bestuur:

D i ck l1 i rrrpe r-s (voorz i t re r )
Tineke Himpers (secretaresse)
Fazart tenhof 24
1742 AJ SCHAGEN, relefoonnr. 02240-97510

Ferry Klaver (penningmeester)
Merelstraat 29
1742 JK SCHAGEN, telefoonnr. 022\0-987t+3

Beste Clubleden,

lcel I icht wat later dan jul I ie al lemaal hadden verwacht is hier de clubkrant
nr. \, de laatstc van hcr.i aar 1982.
Zoals de"zaken" Lhans lopcrr nrogen we niet klagen over de belangstelling iedere
zondag en horen nog sLceds dat iedcrcen het "Le gek'vindt gaan.
Voorlopig constateren we, dat diverse leden de sport beter gaan beheersen,
hetgeen van harte toe te juichen is, daar we dan in de te houden tournooi-
vormen beter uit de voeten kunnen.

0m maar d i rekt rnet de eerste
l6 januari 1983 starten met

\{at is dat:

akt í vi te i t te s tarten, gaan we met i ngang van
een interne LADOERKOMPETITI E.

We verdelen de mannetjes en vrouwtjes en krijgen alzo 2 groepen.
Achter in het clubblad vinden jul I ie een 2-tal I ijsten, samengesteld ín een
volgorde, waarvan de redokrie denkL dat dit de sterktevolgorde van de speler/
speelster is.
l{at is nu de bedoe I ing:

Je zoekt je naam op in de I ijst (z.g.sterktel ijst) en stel voor dat je nummer
20 staat. 0m "hogerop" te komen, moet je nr. 19,18, 17,16 of 1! uitnodigen
lïitdagen) om tegen je te spelen. Dat kun je mondel ing of telefonisch doen,
echter met dien verstande, dat al le te spelen wedstrijden VOORAF dienen te
worden opgegeven aan Dick, waarvoor een speciaal formul iertje wordt opgemaakt,
zodat. de planning goed kan verlopen. Dit formul iertje dient na het spelen met
de uitslag alleen bij Dick worden ingeleverd.
ln principe woiat iedere zondag (uefralve wanneer we een tournooi spelen) frier-
voor een baan gereserveerd. \y'e spelen "best of three" ofwel bij twee gewonnen
sets ben je winnaar.
Sta je dus b.v. 20ste op de I íjst en daag
WEKEN GESPETLD W0RDEN. VJint nr.20 van 15,
nr. 15 naar de 20ste plaats. Maximaal mag
stri jdperk worden getreden.
Bl ijkt op een zondag zoveel spelers tegen elkaar te wi l len spelen, dan zal wor-
den bekeken of meerdere banen hiervoor beschikbaar gesteld dienen te worden.
We stoppen met de laddercompetitie op 30 april 1983.

je nr. 15 uit,dan M0ET ER BINNEN Th/EE

dan gaat nr. 20 naar de 15e plaats en
2x tegen dezel fde speler/ster in het

Heb je nog
vragen b i j
We gaan er
dan s.v.p.
opon thoud

vr-agen of is iets je niet geheel duidelijk, dan kun je altijd met je
Dick of ïineke terecht.

aan deze laddercompetitie deelneemt. Zo niet,
Dick of Tineke doorgeven, zodat we geen onnodig

in benaming een kleine stap naar de

van ui t dat iedereen
dit per omgaande aan

krijgen.
Van deze ladderkompetitie is het
NAKOMPETITIE.

Voor deze kompetitie hebben we als BC SCHAGEN één team ingeschreven bij de
Neder I andse Badmi nton Bond
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Dit team (zie clubblad 3) zal bestaan uit de dames Marianne Brinks, lneke de
Roos, lneke Venema en de heren Peter Bloem, Gerard Venema en Ronald Brinks.
Als reserves Fred de Haas en Gerry Mobron.
0nze trainer Leo Schippers verzoekt hen op de eerstvolgende speelzondag aan-
wezig te zijn om een training hiervoor te volgen.
Nadere bijzonderheden onrLrcílt de speeldat-a e.d. volgen zo spoedig mogelijk.
Nu we het toch over Leo Schippers hebben, kunnen we hierbij aan jullie mede-
delen, dat deze officieel voor z'n trainersdiploma dit jaar is geslaagd en
mocht namens de vereniging op 12 december j. l. een cadeautje ontvangen in de
vorm van een speciaal boek, afgestemd op de leerstof voor oefenmeesters.
Leo, "al l the best" namens de gehele BC Schagen.

Ja, en dan onze "echterr kompeti tie.
Voor hen, die hierover alles willen weten volgt hieronder nog een uitslagen-
I ijst van de tot op heden gespeelde wedstrijden:
BC SCHAGEN

BC SCHAGEN

BC SCHAGEN

BC SCHAGEN
BC SCHAGEN

BC SCHAGEN

BC SCHAGEN

- Texelslag
- Dorus Rijkers
* Netmeppe rs
- Pol isport
- Noordkop
- Zeemacht
- Smash

retu rn : 6-2
return:. 5-3
return: 8-0
return:. 2-6
return 6-2
return: ???
return:. ???

B-o
6-z
5-3
3-5
5-3
7-1
8-0

Zoals bekend viel Ferry uit
spoed i g en spee I de vanaf 1\
verslag van de wedstrijd
Texelslag 2 - BC Schagen.

Zondag l4 novenrber zijn wij, voor het eersl compleet, vo'l goede moed naar
Texel vertrokken. Gelukkig stond er niet zo veel wind, want anders hadden
we Tineke wel thuis kunnen laten (zeeziek). Maar na een gezellige autorit en
boottocht waren we dan toch op Texel aangekomen.
Na wat zoeken hadden we de sportzaal gevonden.
John en ondergetekende moesten gelijktijdig beginnen. De tegenstanders van
John (a" pieler) had geen kijk op het spel en John won gemakkelijk.
Bij mij ging het de eerste set nog wat moeizaam, maar won deze toch met 15-12.
De tweede set ging al een stuk beter en won gemakkelijk met 15-5.
Na deze 2-0 voorsprong waren de dames aan de beurt.
Tineke (frad denk ik nog zeebenen) verloor de eerste set met 11-5, De tweede set
ging een stuk beter, maar toch was haar tegenstander iets sterker 12-11.
Karin had een driesetter nodig om uiteindel ijk de overwinning naar zich toe
te trekken. De mixen hebben we allebei in winst omgezet.En toen de HD.
De eerste set wonnen John en ik nog al moei I ijk. De tweede set werd er ontzet-
tend gepielC en wij gingen letterl ijk de boot in. Maar de derde set hebben we
de puntjes op de i gezet. De DD werd ook al een driesetter maar werd verloren.
Hierdoor hebben wij met 6-2 gewonnen.

F ERRY

P.S. Hierbij wil ik Hans Verrnij, Roy Jones, Mans Adriani, George Fels en Dick
Himpers bedanken dat zij en met succes voor mij ingeval len zijn.

Ook Karin draagt haar steent.ie in de
van de wedstrijd:
BC Schagen - Smash.

redaktie bij en hieronder volgt haar verslag

Zondagochtend 9 uur vertrok ik met enige bibbers in de benen richting sportzaal
Waldervaart. Na de netten opgezet te hebben en ons aan de tegenstanders voorge-
steld te hebben kon de wedstrijd beginnen. Maar wat bleek onze "troef John" was
nog niet aanwezig, vandaar dat Mans de eer kreeg om als eerste de baan op te
gaan. Met een verbeten gezicht wist deze toch vrij makkelijk zijn partij naar
zich toe re trekken. (t5-to en 15-3).

wegens een enkelblessure, doch herstelde voor-
november j.l. \deer mee en hieronder volgt zrn
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lnrniddels was John ook gearriveerd en over ziln partíj, ja wat moet ik er
eigenlijk van vertellen, de cijfers 15-0 en 15-3 zeggen denk ik al genoeg.
Toen was de beurt aan Tineke. Zenuwachtig als altijd, maar wel haar partij
winnend met 11-7 en l1-6. Ook de tweede DE, gespeeld door mijzelf werd ge-
lukkig een punt. (tt-6 en 11-6). De eerste mix ( John+Tineke) was een leuke
partij. Hoewel het af en toe een beetje heen en weer pingelen was werd deze
partij gewonnen in 15-2 en 15-l.De tweede mix (Mans+Karin) werd een drie-
setter. Dit was eigenlijk niet nodig geweest, maar door een aantal stommi-
teiten moesten we de eerste game prijs geven. ('t t-15, 15-4 en 15-8).
Toen de HD. Doordat John en Mans elkaar ettelijke keren in de weg zaten kwam

er nog heel wat voor kijken voordat deze wedstrijd gewonnen werd. Hoewel dat
aan de uitslag niet te zien was. (tS-I2 en 15-3). Met een stand van 7-0
konden de dames aan de dubbel beginnen. Het draaide allemaal goed en de partij
heeft dan ook niet zo lang geduurd. (t5-Z en 15-2).
De totale uitslag is dus B-0 geworden voor BC Schagen.

KAR IN

Na het relaas van Karin willen we bes'l uiten met het verslag van Mans Adriani
van de wedstrijd:
Pol isport 7 - BC Schagen

Een niet geheel compleet BC Schagen heeft in deze wedstrijd de eer aan de
Pol isporters moeten laten.
Ferry opende de strijd tegen John Bruins. Deze 2 heren speelden een snel le
partlj, welke een ""irt" set winst opleverde voor de Pol isporter (tS-9).
De tweede set was echter voor Ferry, die ni een 10-6 voorsprong, oP een l3-10
achterstand raakte, terugkwam en met l5-13 de set naar zich toe trok. Een

derde set derhalve, welke voor Ferry geen problemen opleverde, daar John Bruins
conditioneel aan het eind van zijn latijn was, 15-2.
De tweede HE ging in een aanmerkelijk korter tijdsbestek. Zonder echt wegge-
speeld te worden, moest ondergetekende zijn meerdere erkennen in de gerouti-
neerde Henk Kruis, die na menige zweetdruppel toch vrij ruim de sets naar zich
toetrok. 15-14, 15-5.
De niet geheel fitte ïineke leverde een goede prestatie door er nog een derde
set uit te slepen. Na de eerste te hebben verloren met 11'6, trok zij de tweede
set met l1-7 naar zich toe. ln de besl issende derde set bleek al gauw dat zij te
veel van haar krachten had gevergd en verloor dan ook met 11-2 van haar tegen-
standster Ria \y'outers. Karin trof in Ria Barsingerhorn haar evenknie.0ok hier
een derde set, na de eerste te hebben gewonnen. setstanden 7-11,11-6.
Spann'ing alom, want beide dames gaven elkaar geen duimbreed toe. Het was Karin
die uiteindel ijk haar zenuwen het best in bedwang had en de totaalstand mid*
dels een 10-12 setzege op 2-2 bracht.
Meer punten zou, naar later zou bl ijken de BC Schagen niet halen.
Een tactische omzetting had tot gevolg dat Karin en ondergetekende de eerste
mix zouden spelen tegen het sterke duo Wouters/Bruins. Er werd afgetekend ver-
loren 2x 15-3. De tweede mix verloor de eerste set ruim van het duo Barsinger-
horn/Kruis (ti-t{), maar gaf de aanhang toch nog enige hoop, door na verlenging
deze set nog bijna te winnen. Bijna geldt echter niet in de sport en aldus
ging deze set met 18-14 naar Polisport. Bleven over de dubbels.
De heren keken na plm.10 minuten reeds tegen een |5-1 achterstand aan. Al les
wat er in deze set mis kon gaan ging dan ook mis. De tweede set ging iets beter
maar de voor-het eerst met elkaar spelende heren kwamen niet verder dan 15'7.
Polisport, reeds zeker van de overwinning en waarschijnlijk een promotie naar
de 3e klasse, wist ook de dames dubbel te winnen en brachten daarmee de eind-
stand op 6-2. Proficiat. Geen winst deze keer voor BC Schagen. Maar ik dacht
dat ondanks het verlies, het toch een plezierige en sportieve dag is geworden.

MANS
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Zoals gevraagd en beloofd is hierbij een ieder die zich er voor interesseert
weer helemaal bij en laten we de kompetitie rusten.
Vermoedelijk zal ons team als 2e eindigen in deze kompetitie, een waarlijk
goed succes wanneer je bedenkt dat we nogêl hebben moeten improviseren o.a.
door ziekte van Karin, blessure van Ferry en vakantie van John.

Uw adres voor

EERSTE KWALITEIT

VLEES EN
FIJNE VLEESWAREN

is kwaliteitsslager

* PLoEcER

Noord 44-Schagen .TeleÍoon 12350

RUND., KALFS., HOLLANDS LAMS.
EN VARKENSSLAGERIJ

U ITSLAG HERFSTPUZZEL

0p de cartoonpuzzel gepubl iceerd in het clubbul letin nr. I ontvingen wij
slechts 6 (zes) inzendingen.
Blijkbaar zitten er maar weinig puzzelaars in onze club of hebben de meesten
het t'e druk met andere dingen. Enf in, helaas voor hen, die de moeite namen er
wat van te maken, was er echter geen enkele inzending goed. Het êantal fouten
dat gevonden moest worden was l1 (éénendertig) stuks. Tussen de oplossers die
er het dichtste bij waren (:O) is geloot en werd JAN VENEMA de gelukkige win-
naar. De attentie, bestaande uit een gasaansteker in de vorm van een vulpen
ligt klaar en zal hem zo spoedig mogelijk ter hand worden gesteld.

ZAALD I ENST

Zoals vermoedelijk niet bij iedereen bekend zal zijn, werden de banen nage-
noeg elke zondagmorgen "opgezet" door Dick Himpers, veelal geassisteerd door
Leo Schippers en Roy Jones. Diverse keren stond ook Fred de Haas gereed om de
helpende hand te reiken. Daar ook deze mensen niet iedere zondag dit kunnen
blijven doen, zal een zaaldienst worden ingestelci bestaande uit wisselend twee
leden, die een instruktie krijgen. Dit betekent dat circa 1x per seizoen je als
lid de netten opzet en het banenbord ophangt, alsmede de spelletjes en teken-
spullen voor de kinderen neerzet en ook weer op tijd opruimt, behalve de netten
dan. Vanaf 9 januari 1983 wordt als volgr zaaldienst gedraaid:

09 JANUAR I

1 6 JANUAR I

23 JANUAR I

Team BC Schagen I

Mans Adriani en Lies v.d. Bergh
Geen badnri n Lon voor onze veren i g i ng.



30 JANUAR I

O6 FEBRUAR I

1 3 FEBRUAR I

2O FEBRUAR I

27 FEBRUAR I

06 MAART

1 3 MAART

20 MAART

ZAALOVERZ I CHT

Tineke en Dick Himpers

Geen badmi nton voor onze veren i g i ng.
Peter Bloem en Maria Bisnathsingh
Krijn Bak en Nel Bontes
Geen badminton voor onze vereniging.

Ben en Erica van Bommel
Geen badmi nton voor onze veren i g i ng.
Ronald en Marianne Brinks
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1 8 feb rua r i Ruud de Busse r
23 februari Loes de Jong
25 februari lneke de Haas

Zoals reeds eerder aangekondigd in ons vorige clubbulletin, vallen voor de
B.C. Schagen een aantal zondagen af, die we hebtren geruild met o.s.v. Poli-
sport voor andere zondagen, waar we dan de GEHELE DAG gebruik van kunnen
maken.

N0TEER lN JULLIE AGENDA,0P DE KALENDER 0F WAAR 00K, de zondagen dat de
B.C. Schagen NIET speelt.

Hier volgt het overzi cht: :,

2 januari 1983 x GEEN BADMINT0N

9 januari 1983 van !.30 uur tot 1J.15 uur

16 januari 1983 van 9.30 uur tot 13.15 uur

2l januari 1983 x GEEN BADMINT0N

l0 januari 1983 KLAAS PL0EGER CLUBT0URN00 I GEHELE DAG.

6 februari 1983 x GEEN BADMINT0N

13 februari 1983 van !.30 uur lol I 3. l0 uur

20 februari 1983 GEHELE DAG voor de LADDERK0MPETITIE en
voor vrij spelen.

27 februari 1983 x G'EEN BADMINTON

6 maart 1981 GEHELE DAG voor de LADDERK0MPETITIE en
voor vrij spelen.

ZAALVO ET BAL

0nze organisator voor het zaalvoetbal, Ferry Klaver verzoekt híerbij nogmaals
(en dit voor de Iaatste keer) hen, die willen zaalvoetballen, zich hiervoor
op te geven. Momenteel zijn pas 6 (zes) aanmeldingen binnen en zullen er 14
à l5 spelers nodig zijn. Kom op heren V0ETBALLERS onder onze leden, bel naar
Ferry, tel . 022\0 - 987\3 en geef je op!

ONZE JAR I GEN I N JANUAR I en FEBRUAR I .

I januari Fred de Haas
9 januari Jan Venema

'll januari Adriënne Goyen
2l januari Tineke Himpers
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U I TSLAG KENN I SMAK I NGST0URN00 I van 3 0KT0BER 1982

In ons voorgaande clubbulletin trof je een lijst aan van de uitslag
I t/m 35 geêindigden. De nummers 1, 2,3 en 36 hielden we nog even geheim.
lnmiddels weet nagenoeg iedereen wie dat zijn geworden.

Uiteraard in dit clubblad voor hen een eervolle vermeldinq, zodat ze dit
later aan hun kleinkinderen kunnen laten lezen.

Een eervolle vermelding qaat echter ook uit n.rar HENK SPIJKERMAN uit
Alkmaar, die zo vriendelijk is geweest voor onze vereniging geheel pro-deo
de "oorkonden" te vervaardigen, waarvan we niet hebben kunnen nalaten een
afdrukje van de eerste prijswinnaar bij het clubblad te voegen.

Bij de prijsuitreíking viel deze oorkonde bij velen in goede aarde en ja
Henk, we vrezen als Bestuur zijnde, dat we in een voorkomend geval wederom
een beroep op je goedheid zullen moeten doen. We weten, dat je er vreselijk
veel werk aan hebt gehad, maar er ook veel plezier aan hebt beleefd.
Henk Spijkerman, nogmaals hartst ikke bedanktl

Dan nu de eervol le vermeldingen:

le' plaats George Fels.V
2e plaats Roy Jones rl
3e plaats Aad Goedhart '

36e plaats en de aanmoedigingsprijs: Fred de Haas.

ENQUETEFORMUL I EREN:

0p ons verzoek in het vorige clubbulletÍn terzake jullie reaktie op onze
geplande nieuwjaarsreceptie van 2 januari 1983 en ons eerste clubtournooi,
kregen we B ITTER IVE lN lG RESPONS.
\{e betreuren dit zeer, daar wij hierdoor beperkt kunnen functioneren. lmmers,
binnen onze club is genoeg inspraak mogel ijk en lopen we als organisatie de
kans AF TE GAAN als jullie (lees leden) niet meewerken tot een homogeen geheel.
Als nC Scfragen frebben we geen t rek om voor JAN J0KER d ingen te organ iseren,
ook naast het badmintonnen als we weinig of geen medewerking krijgen.
De organisatie wordt verricht door een paar enthousiastel ingen, die zoveel -

privétijd en geld in deze club .hebben gestoken en zul len steken, dat van
i ede reen vo I I e medewe rk i ng wo rd t ve rwach t .

l{anneer we dan moeten constateren, dat het gros te beroerd is om een enquete-
formul ier in te vul len en af te geven of langs te brengen, dan vergaat de
lol ons.
Sorry mensen, dit moest er even uit.
Het vervelende is, dat de "goeden" weer eens onder de "slechten'r moeten lijden.
Enfin, iedereen weet precies tot welk rijtje hij/zij behoort en we hopen al-
leen maar, dat zij die het aangaan zich van de voorgaande regels wat aantrek-
ken en aktiever zullen worden om mee te werken en mee te denken. De BC Schagen
moet zich onderscheiden van de massa. Als we op z'n "Jan Boere Fluitjesrl
werken kunnen we wel ophouden.

l{e hadden hieronder een overzicht willen geven van de 2 januari 1983-enquete
en jul I ie bevindingen n.a.v. ons eerste clubtournooi.
Gez i en het fe i t,
geen afdruk van
reken i ng moeten

dat slechts 7% de moeite nam mee te werken, is deze enquete
doch zul len we met een aantal punten welonze verenrgrng,

houden.
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0m te beginnen JAINEE SPELEN op 2 januari 1983.

'Naar voren kwam, dat s lechts een beperkt aantal leden op d ie dag toch wi I

badmintonnen, zodat het voor ons financieel niet haalbaar is om voor een
handvol mensen de zaal te huren. Onze dure centjes kunnen we dan beter aan
iets anders besteden of reserveren.
Derhalve op 2 januari a.s. GEEN BADMINT0N voor B.C. SCHAGEN.

DAN DE N I EU\./JAARSREC EPT I E:

Blijkbaar hebben er maar weinig leden zin om elkaar op 2 januari a.s. in de
kantine een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe te wensen, of heeft men geen
z i n i n een drankj e e/a een ol i ebol .

Derhalve, spij tig genoeg zal ook de nieuwjaarsreceptie GEEN DOORGANG kunnen
v i nden.

Over ons eerste CLUBT0URN00I was nagenoeg iedereen in woord en gebaar enthou-
iiast. l/e hebben wat meningen verzameld en volgen hierbij:
-tijdsduur : goed, ( laatste partijen tekort)
-spelvorm : goed
-p'rijzen : meeste leden een vaantje of herinnering
-inschrijf-
geld f 3,-- volgens de meeste leden.

Eén van onze leden gaf als suggestie een "HIMPERST'-tournooi, te houden op
de verjaardag van de voorzi tter.
De meningen en suggesties zullen op ons volgende tournooi, te houden op
l0 januari 1983 in de praktijk worden gebracht.

0p ons eerste tournooi hebben we moeten constateren, dat enkele'leden die
zich hadden opgegeven te elfder ure afbelden of in het geheel niets van zich
I ieten horen.

Hierdoor werd de organisatie ernstig gedupeerd, daar al le keuriq uitgewerkte
formul ieren mooi weggegooid konden worden.

0m dit op l0 januari te ondervangen spreken we het volgende af:
-inschrijvingen op de dag zelf .tussen 10.00-10.15 uur
-inschrijfgeld f 2,50 per deelnemer
- i nstrukt i e en tournooi vorm wordt op de dag ze I f meegedeel d
-we spelen in voorronden, kwart-en halve finales alsmede de finalepartijen.

P. S.

Daar er zo weinig reaktie is gekomen op ons verzoek tot medewerking het enquete-
formulier ingevuld in te leveren betreffende de nieuwjaarsreceptie in onze kan-
tine, hebben we het níet aangedurfd OLGA s JOS te vragen om voor een handjevol
mensen een receptie te organiseren.
Voor deze leden echter willen Tineke s Dick thuis iets organiseren.
\{e denken aan een z.g. "Amerikaanse Nieuwjaarsinstuifr'.
l,/ie komt neemt wat drank en hapjes mee en we kunnen het nog best gezellig heb-
ben. Dus 2 januari a.s. staat de deur op het Fazantenhof 24 open voor BC Schagen
leden en aanhang vanaf 16.00 uur.

TERUGBLIK OP HET ST.NICOLAASFEEST

Nog even terugkerend naar 4 december j. l.
0p deze datum mochten we voor 21 kinderen van onze
de Goedheiligman met 2 van z'n Pieten begroeten in

leden met evenzovele ouders
de "\^/a l dhoorn".
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Enigszins vertraagd arriveerde de oude baas en nam één voor één.de "kleintjes"
onder handen.
\./ij wil len hierbij Sinterklaas en z' n beide Pieten nogmaals hartelijk danken
voor de magnifieke wijze waarop dezen het feestje tot een geslaagd geheel heb-
ben gemaakt.
Onze dank gaat ook uit naar Trijnie Sanders, die toch maar mede zorgde dat
alles in goede banen werd geleid.
Mensen, allemaal nogmaals bedankt en hopelijk volgend jaar weer, maar dan met
een voor de kinderen wat ui tgebreider programma.
0verigens de foto's op die daq werden gemaakt door BtN KUYT. Leden, die
foto's wi I len kopen kunnen met hem kontakt opnemen. De prijs per stuk is f 6,'-,
een leuk aandenken voor j e k ind c)vc r ecn paa r j.ra r.

DE KINDEREN VAN ONZE LEDEN:

\./e durven het amper nog te vragen, maar onderaan deze bladzijde zit opnieuw
een enquetestrook (wij beschouwen het als laatste test) inzake de mening
van ALLE LEDEN om de mogelijkheid te openen, om voor de kinderen (leeftijds-
groep-Ïïlt/m 12 jaar)van onze leden, die ook weleens willen badmintonnen
met vader of moeder (of tegen andere kinderen van onze leden).
Wij dachten daarvoor baan 6 te gebruiken, uiteraard onder strenge begeleiding
van de ouder(s) zelf.
Sportkleding ui teraard niet verpl icht, wel zaal (gy*)schoenen, waarmee niet op
straat wordt gelopen

Zo'n kinderdag op één baan zal dan moeten plaatsvinden op b.v. elke eerste
zondag van de maand van b.v. 1 1.00 tot 1 3.00 uur.

Kom op mensen, ook al heb je GEEN (t<teine) KINDEREN lever de enquetestrook
in bij Dick of Tineke Himpers, dan weten we hoe jull ie mening isl
Ui terste inleverdatum 16 januari 1983.

VERSLAG VAN JAN PLUIM

l{egens tijdgebr'ek van Jan Pluim hebben we di
ontvangen. Wij hopen echter dat " 't jochie"
clubblad aanwezig zal zi jn.

TOT BESLU I T

t keer geen verslagje van hem
de volgende keer weer in ons

De redaktie en het
KERSTDAGEN EN EEN

Bestuur wensen jul I ie alvast
D I TO JAARU/ I SSEL I NG:

PRETTIGE

K
E NQUETESTR00K, U ITERSTE INLEVERINGSDATUM 16 januari 1983:

I nge I everd door:

I k ga ja/nee akkoord met het Bestuursvoorstel
eens per maand als aangekondigd in het Clubbul

tot een kinderbadmintondag
letin nr. 4.



STERKTELIJST LADDERKOMPETITIE

heren
l. Jan van l4aanen

2. Sake Wijma
3. Harry Goyen

4. Martin Clerc
5. Ruud de Busser

6. Jos de Jager
7. Jan Odolphi
B. Paul Knaap

9. Krijn Bak

10. Wil Mobron
11. Ronald Levering
12. Geert Harms

13. Fred de Haas

14. Cees Kleiman
15. Ben van Bommel

16. Frans Mollee
17. Jan Huisman

IB. Hans Joosten
19. Ronald Brinks
20. Jaap Bart
21. Piet Koopman

22. Gerard Venema

23. Jan Venema

24. Patrick Oosterling
25. Peter Bloem

26. Aad Goedhart
27. Ed van Dijk
28. Dick Himpers
29. René Turpijn
30. Roy Jones

31. Ate van Kampen

32. Iv1ans Adriani
33. George Fels
34. Ferry Klaver
35. John Ritsema

dames
I. Monique Bisnathsingh
2. Maria Bisnathsingh
3. fneke de Haas

4. Erica van Bommel

5. Els Klaver
6. Gerda Kleiman
7. Adriënne Goyen

B. Liesbeth Schot
9. Nanda Bourret

I0. Myrna v.d. Heuvel
I1. Marianne Brinks
12. Rosalind Venables
13. Christien Speur
14. Maureen Speets
15. Annet v.d. WieI
16. Rinske de Jager
I7 . Lies v.d. Berg
18. Reina Venema

19. Nel Bontes
20. Gerry Mobron

2I. Ànnette Christophe
22. Loes de Jongt

23. l4ari jke Clerc
24. Ineke Venema

25. Ineke de Roos

26. Karin Wiltenburg
27. 't'inckc llimpcrs
28. Jos Heerkens
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