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Dit is het clubbulletin van de Badmintonclub Schagen,
opgericht 2 f.ebruari 1-982.

2e jaargang, nummer 1.

Bestuur

Voor zj-tter Dick Hinpers
Fazantenho f 24
L742 AJ Schagen
tel. O224O - 97510

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

Penningmeester Ferry Klaver
Merelstraat 29
LT 42 JK Schagen
te1. O2240 - 98743

Ledenadministratie
Konpetitieleiding
Technische Kommissie

Evenementenkommissie

Tournooikommissie

Organisatie Ladderkompetitie

Redaktie clubbulletin
Trainers

Gerda Kleiman
Tineke Himpers
John Ritsema
Hans Schaay

Ferry Kl aver
John Ritsena
Hans Schaay

Peter Bloem
Roy Jones
Ferry Ktaver
Dick Hinpers
Gerda Klelman
Adri ënne Goyen

Tineke & Dick Himpers
Ferry Klaver
Hans Schaay ) rekreanten
John Rit sema konpet i t ie-

spelers/speelsters

Sporthal Sportzaal Waldervaart
Merelstraat 38

te1. O224O - 12019

Speeltijden op zondagen van 9.15 uur
tot 13. 15 uur.

Bankrelatie AMRO bank Schagen,
rek. nr. 43.64.98.82O
giro van de bank 2L62

Postgirorekening L7 42 13

Badnintonclub Schagen is lid van de Nederlandse
Badminton Bond en ingeschreven
onder ver. nr. O785.



NOTULEN Van de ALGEMENE LEDENVERGADERING gehoudeN OP 8 19 83

Lokatie Kantine Sportzaal Waldervaart

Aantal stemgerecht igde leden
AantaI niet stemgerechtigde leden

Aanwe zi-ge leden, inkl. 3 Ieden bestuur
Afwezig met kenni sgeving
Afwezig zonder kennisgeving

69
o

41
L4
T4

On 11.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de
aanwezlgen welkom. Hli konstateert tot zlJn genoegen dat de
opkomst van de leden hem niet tegenvalt.
Op de agenda staat de behandeling van ingekomen stukken en
mededelingen.

aanmeldingen van diverse leden voor de Technische Commissi'e
(kortweg voortaan T.C.), de evenernentencommissie, kompetitie-
leiding en clubbladredaktie.
brief o.s.v. Polisport orntrent do verhuur van de zaar- ean de
Badmintonclub Schagen.
verzeeken tot uitstef van deze vergadering i.v'n. moederdag.
verzoek tot verplaatsing van het banenbord uit de kantine naar
de wedstrijdleiding (ruinte tussen de kleedkamers naar de zaal)
verzoek tot plaatsing van een k1ok, afgestemd op de wisseltii-
den van het banenbord.
klachten over het weghalen c. q. verhangen van naamplaatJes oP

het banenbord
verzoek of in het nieuwe seizoen niet op een andere dag ge=
speeld kan worden dan al1een op zondag
verzoek om de ladderko&petitie op een vaste baan te verspelen,
iedere week en uitbreiding tot uitdaging van ie tegenstander
vanSnaarSplaatsen.

De voorzitter antwoordt a1 s volgt :

- aanmeldingen van de leden te behandelen bii punt J-0 van de
agenda, waarbij de verkLezl-ngen aan de orde konen.

- voor het seizoen 1983/7984 is Polisport akkoord gegaan lnet de
verhuur aan onze club van de zaal- op zondagen, ingaande 28 au-
gustus 1983 en eÍndigende op 3 juni 1984, met uitzondering van
25 december 1983, 1 januari en 22 april 1984.
Bevestigd werd een tiid ingaande 9.15 uur tot 13.15 uur.
Alsnog za1- getracht worden dit te laten wijzigen in 9.30 uur tot
13.30 uur. Ontrent de vaststelling van het uurtarief worden we
nader geinformeerd. Deze zaL vermoedelijk hoger liggen dan het
afgelopen seizoen, echter de Gemeente Schagen zal dit vaststel-
len voor het komende seizoen.
Tevens claimt Poli"sport een aantal vaste HELE zondagen r zodat
wij op bepaalde dagen niet kunnen spelen, gelijk aan het vorlge
seizoen. Het bestuur wil hiervoor dan weer kompensatiedagen
terugvragen.

- verzoeken tot uitstel van de vergader.ing 1.v.n. moederdag \f,êr.*
den niet ingewilfigd. Ter voorkoning van chaos bLiift de el weken
van te voren geplande 8 mei de dag van de vergadering; eoeder-
dag geeft hier geen doorslaggevende argumentering aan.

- gestemd wordt over de verplaatsing van het banenbord naar de
wedstrijdleiding. Na enige diskussie en uitleg van de voorzitter



bIi.lkt tlr: nlecl'tlerheid te kiezen voor harrdhaving van het bOrd
in de kantine.
met algemene stemmen wordt de aanschaf c.q. het plaatsen van een
klok boven het banenbord aangenomen.
Deze klok is trindend op de wisseltijden'
klachten over het verhangen c. q " het verwijderen van naanplaat-
jes op het banenbord wordt door de voorzitter uiterst hoog opge-
nomen. Nogmaals wordt door hem benadrukt, dat GEEN verplaaLsing
van je reeds opgehangen kaartie- of naamplaatje geoorloofd is.
Sanctiemaatregelen wordt door het bestuur in het vooruitzicht
gesteld. Maatregelen in de vorm van sehorsing of royement zijn
niet uitgesloten.
Elk B.C. Schagenlid is iuist van deze vereniging rid om dit
soort " lul l igheden" niet mee te maken "

de voorzj-tter legt nogmaals aan de vergadering uit, dat we op
geen andere dag dan alfeen op zondagmoÏgen zaàl-rui.mte kunnen
huren. Komen er mogeliikheden voor een andere dag van de week'
dan zaI dit <-inmidcl<-^l1i.lk bekelrd worden gemaakt, waardoor tevens
een ingelaste vergadering nodig zaL zijn om de uenlngen van onze
leden te peilen.
met een meerderheid van stemmen, wordt overeengekomen, dat de
ladderkompetitie in het nieuwe se izoen uitsluitend op BAAN ZES

zaL gaan plaatsvlnden, a1le weken, meL uitzondering van ELKE EER-
STE ZONDAG van de maand die ongewíizígd voor de BC Schagen*kin-
deren gereserveerd b1 i i ft. De verruiming van 5 naar 8 plaatsen
om "uit te dagen" wordt eveneens aangenomen "

Tevens wordt het reglement aangepast. Uitnodigen van ie tegen*
stander in de 1.aa1 en niet meer per telefoon of iets dergeliiks'
Bij de verkiezing zullen twee leden voor de "Iadderkompetitiet'
worden gevraagd, die de ko6rdinatie en administratie zul1en g,aan
regeLen.

v g r s,_r_q g _ y_a !,_.9-9 _! 9 qI 1 t.g g_e 9 E,t _91,

.9.t9g .4,1.. llt+t vraaËit waaïom bondsgeid verschuldigd is ' De voor-
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 zit in de
kont ributie begreperi.
Ce.g19_{_lC_1_ingl vraagt naar de post "shuttles" i"n de begroting van
1983 /7984, aangezi_en shuttles niet terug te vinden zijn in het
verslag van de penningmeester over het afgelopen sej-zoen,
De voorzitter .Á:al hern antwoorden bii de behandeling van agenda-
punt 6 en 7.
-1 g_eB _9al! maakt een opmerking over de post "diversenrt.
Glob,aal wordt door de voorzitter een opgave gegeven -

A1'gespr.oken wordt dat. een nadere specifikatie nog zaL volgen
in dit clubblerd.

Verslag vàn het secret,ariaat.

Wordt voor kennisgeving en " gezien" aangenomen.

Jgep_j,gl'*! verzoekt de inf ormat ie voortaan vroeger aan te leveren
zoclat de leden vcr: van te vOren kennis kUnnen nemen van de in-
houd en toelichting oP de agenda.
De voorzitter antwoordt dat getraeht zaL worden dit voortaan zo
te regelen, echter gezien het feit , dat de badmintonvereniging
door slechts enkele mensen wordt "gerund", die naast hun drukke
werkzaanheden, hun privé en al1es \{tat diens meer zíi, tijduood
is ontstaan.

Zaaldirens t .

Met ingang van het nieuwe seizoen zal wi sselend door 4 leden



zail I (l i ctt;rt. wot'tlclt "gctJ rilir i (l

Wat zaàIdiettst precies j-nhoutlt zal op papier verschijnen en ter
hand worden gesteld aan hen, die hiervoor per toUrbeurt worden
aangewezen. De lijst met namen zaL op ons nieuwe mededelingenbord
in de zaaL verschijnen en zaL tevens in het clubbulletin worden op-
genomen.

Kontribut ie

Ten aanzien van de kontributie wordt door de voorzitter de mede-
deling gedaan, dat deze ongewijzigd bliift ' welke mededeling door
de vergadering met gejulch en applaus wordt gehonoreerd.
Met verwijzing naar het jaaroverzicht van de penningmeester' slui-
ten we het afgelopen sel-zoen af met een batj"g saldo, zodat geen

kontributieverhoging noodzakelj-ik wordt geacht'
Mocht de vereniging alsnog niet uitkomen met de budgetering dan
zaL het tsestuur zicn nader beraden. De badmintonclub Schagen gaat
ervan uit, dat geen spekvette bankrekeningen gekweekt moeten wor-
den, daar dit geenszi-ns de bedoeling is geweest en nooit za1 wor-
den ook zoLang het huidige Bestuur zitting heeft '

De kontrÍbutíe bliift derhalve voor Ieden tot 18 jaar f 87,50 en

seniorleden betalen f L75,-- per jaar, inklusief premie ongeval-
lenverzekering en trondskontributie'

Ten aanzien van de shuttles echter, welke nagenoeg op zijn, en
volledig werden bekostigd door Slagerii Klaas Ploeger ' stelt het
Bestuur voor, e1k 1id een bedrag van f ]-O,-- te laten betalen,
waarvoor een koker van zes shuttles wordt ontvangen en deze het
eigendom blljven vaÍr de speler. Is de koker "op", dan kan Via de

club een ni-euwe worden gekocht.

De reden 11 an dit voorstel is a1s volgt:

- nog steeds wordt gekonstateerd, dat nog
niet iedereen ervan doordrongen is, dat
shuttl-es geld kosten en hierdoor "neties"
moeten worden behandeld. Het achteloos op
de tribune sl-aan (en laten liggen) komt veel-

vuldi.g voor, bii konstatering van een
klein scheurtje in de pluim wordt deze
aehteloos in de afvalbak gedeponeerd, ter-
wijf je met deze shuttle nog heel veel
wedstrijden kunt spelen. Na afloop om 13.3O
uur laat nagenoeg iedereen de shuttles op
de banen liggen (zeIfs weI zes tot tien per
baan), rlie dan door Dick nogen worden opge-
raapt, daar anders een vereniging die nà ons
onae shuttles gaat sLaan sIaàn en ia' w&arom
gen er toch voor?
Na enig "heen-en-weer" gepraat wordt het volgende in stemming
gebracht:

a) het bestaande systeem handhaven
b) het n ieuwe sYsteem invoeren.

Met een meerderheid aan stemmen en op verzoek van de vergadering
wordt besloten:

1) het bestaande systeem handhaven
2) elk lid draagt / 10,-- shuttlegeld bii
3) de :!aaldiens t zorgt ervoor, dat direkt na de speelti-id de

shuttles worden oPgeruimd
4 ) mocht onze sPonsor al snog ttlt

gaan, dan worden de bijdragen

speett heerfiik met
ook niet want %e lig-

verstrekking van shuttles over-
van de leden gereserveerd



s) n()chL halvclw(jg0 he.L suizoort dc shuLLlcsVO()rrOOd Opr&k(}n'
zaL naar verhouding nogmaals een éénmalige biidrage aan de
leden worden gevraagd.

Noot: punt 5 za-l- vermoedeli jk niet behcleven te ïrlorden uitgevoerd 
'

als we zuiniger met de shuttles zullen "omspringen'r.
B e s r q t, i qe-_19 t! /_L e I 4 .

Deze wordt door de vergadering goedgekeurd, behoudens het volgende

- de post ,,shuttIes" wordt P.M., bedrag zaL uitsluitend in een
"noodsituatie" worden aangesproken

- tot verlaging van de post "drukwerk" wordt besloten' door aan
echtparen voortaan éên clubbutletin te verstrekken in plaats
van twee zoaT s voorheen.

Mans Adriani oppert de mogelijkheid tot het opnemen van adverten-
ties van derden, waardoor een flink kostendeel uit deze adverten-
tieopbrengst kan worden terugverdiend.
Na een korte diskussie over we1- of niet doen wordt toch besloten'
mede gezien het f eit, dat de Badrnintoncl"ub Schagen onaf hankeliik
wil blijven, het clubblad uit eigen zak. te bekostigen'
Echter, mochten zich adverteerders aandienen, dan bliift de zAak
bespreekbaar bij het Bestuur, mits onze onafhankelijkheid niet
wordt aangetast.
Training.

Ten aanzien van training bliikt er een duideliike behoefte te
bestaan. De voor zi_tter legt uit, dat beschikbare zaaLruj.mte thans
niet voorhanden is. Hij zegt toe alles in het werk te stellen om

elders in Schagen "trainingsruimte" te bemachtigen, uiteraard
bij voorkeur op ee'n "door-de-weekse" avond.
Nu reeds staat vast, dat in de Spclrtzaal. Waldervaart geen rulnte
voor ons is, behoudens dan de zondagen als bii de binnengekomen
stukken omschreven.
Aan de vergadering wordt gevraagd of zii er moeite mee hebben om

b. v. in een gymlokaal te trainen. Vrijwel unaniem wordt enthou-
siast gereageerd, zelfs i-ngeval geen ruimte wordt gevOnden, de
training op de zondagmorgen te doen.

lVie de trainingen gaat verzorgen zal nog nader bekend worden ge-
maakt. Vrijwil"ligers kunnen zich bii Dick Himpers opgeven.

Jeugd B. C. Schagen.

In verband met zaal'ruimtegebrek kan een jeugdafdeling BC Schagen
nog niet worden gereal iseerd. Gepei Id wordt door de voorzitter 

'of ook inderdaad potentiê1e a' s. ieugdleden aanwezig is.
Bij handopsteking blijkt, dat we spreken over circa 10 kinderen in
de leeftiid van 7 tot LZ jaar.
Afgesproken wordt, d.at bii werving van zaa1-ruimte er een jeugd-
afdeling zàL konen en dat de kontributie voor deze ieugdleden wordt
afgestemd op de te betalen zaalhuurkosten, echter net dien ver-
stande dat we over "normale" bedragen spreken. Eên en ander heeft
natuurlijk ook te maken met datgene wat geboden wordt"

yeI!l_e?1!_S_99:

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 penningmeester
herkiesbaar; secretaresse Tineke Himpers treedt definitief af ' om

wille van aan de vergadering meegedeelde motivatie.



Voor de vakature van secretarj-s/secretaresse wordt vooralsnog geen
kandidaat gevonden.
De voorzj-tter besluit tot verki-ezing van de overige kommissieleden
over te gaan en daarna terug te komen na een lngelaste schorslng
op het verkiezen van een secretaris.
Voor de Kasko'Irtrolekonrmissle steI len zich de leden Rlnske de Jagel
en Jaap Bart beschikbaar en worden net algemene gtenmen verkozen.
Voor de Technische C(k)omnissie (kortweg T.C. ) zi-jn schriftelljke
aanneldingen binnengekomen van John Ritsema en Hans Schaaii.
Beide heren worden met algenene stemmen gekozen.

De redaktie van het_-c1_ubbulletin zaL ook in het nieuwe seizoen
door Tineke en Dick Himpers worden verzorgd.

Met algemene stemmen (41) wordt
herkozen evenals Dick Himpers,
van 40 voor en 1 tegen.

Ferry Klaver a1s penningmeester
echter met een stemmenverhouding

belast met het organiseren van zaken
worden de leden Ferry KIaver, John

houden interne tournooien zi-jn voor
Peter B1oem, Roy Jones, Ferry KIaver

Voor de evenementenko_qnrJJt€ (
het badminton te buitengaande)
Ritsema en Hans Schaay gekozen

Voor het organiseren van de te
de Tournooikommissie de heren
en Di-ck Himpers gekozen.

Over de organisatie, administratie en koórdinatie van de Ladder-
kompetitie zullen de dames Adriënne Goyen en Gerda Kleiman zich
ontfermen, die eveneens met algemene stemmen werden verkozen.
Tenslott e zaf Tlnekl Hiq!e"Ê zich met het konpetitiegebeuren b1ii-
ven bezighouden en werd zíj met goedkeuring van de vergadering tot
kompetit ieleidster herkozen.

De voorzitter grijpt hierna terug op de nog steeds
vakature van secretaris/secretaresse en stelt voor
voor 1O minuten te schorsen.
Alvorens de hamer valt meldt Gerda Kleinan zich als
hierdoor tevens a1s 1id van het Dagelijks Bestuur.
Er melden zLch geen tegenkandidaten, waardoor Gerda
applaus met algemene stemmen tot secretaresse wordt

Rondvraag.

Jaap Bart
en dringt

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 zulIen onderzoeken en komt hier zo
spoedig mogelijk op terug.
Voorts maakt Adriênne haar konplimenten aan het BC Schagenbestuur
voor de wijze waarop de organisatie en de vereniging wordt geleidt.
Roy Jones vraagt naar de mogelijkheid tot het ondergaan van een
nedische keuring voor de leden die daar prii s op stellen.
De voorzitter anLwoordL, dat de verenlglng hier nietg a&n doet,
rnede gezien het feit, dat een sportkeuring vrijwel niets voorstelt.
Hij adviseert de 1eden, die prijs stellen op een nedische keuring
dit aan te vragen bij hun huisarts. De hieraan verbonden kosten
kan de vereniging helaas niet voor haar rekening nemen, tenzij de
gehele vereniging hier prijs op ste1t, waardoor we b.v. een kollek-
tieve keuring kunnen aanvragen tegen een gereduceerd tarief, dat
dan uiteraard op de leden verhaald dient te worden.

maakt eveneens zijn komplimenten in navolging van Adriënne
tevens aan op een snel afhandelen van deze vergadering



daar hij nog graag een partijtje wil spelen.
De voorzitter antwoordt in de trant van "dat hii zijn best zal
doentt.

Peter--Bloem vraagt of er in het nieuwe seizoen eveneens weer op
hele zondagen gespeeld kan worden.
De voorzi-tter antwoordt dat dit wellicht wederom het gevaL zal zijn.
Hieraan gekoppeld derhalve de konsequentie dat ook zondagen niet
gespeeld zaI kunnen worden, daar imuers de verhuurder (o.s.v. Poli-
sport) bepaalt wat en wanneer zij verhuren.
Ate van Kampen mist de verklaring van de kaskontr6lekommissie
ten aanzien van de goedkeuring der jaarstukken.
De voorzitter antwoordt, dat de boeken nog door deze vers benoemde
kommissie moet worden gekontroleerd. Hun al dan niet akkoord zaL
worden opgenomen in het clubbul"letin.
Slu+_!llg van de vergadering om 12.4O uur.

Voor de puzzelliefhebbers onder or^ze leden op de volgende pagina
een z.g. logischdenkenopgaaf. Hoe het werkt en wat je moet doen
staat op onderstaand voorbeeld omschreven,
ïn het volgende clubbulletin volgt de oplossing.
Succes l

VOORBEELD
Drre krrrderen wonen irr dezelÍde straat

Ontdek met de twee aanwrlzrngerl hreronder de volledtge naam en de leeÍlt1d van olk kind.

Aanwijzingen:
1. Het metsle De Brurrr ts <.lr re laar or.rcler rlart Matla
2. Het krnd nret de achternaam De Wrt rs 9;aar oud

Oploasing:
Het meisle De [Jrr-rrn (..rirrrwr;zrnq 1 ) kaÍr nrel Waller
ziln, plaats dus een X rrr lrel Wallcr De !3rurn-vak1e
Aanwilztng 1 vertelt orrs dat ze ook nret Marla ts,
dus kan er r.lert X rrr ht.'t Mirrya Dt,- Brrrrn vakle
worden qezel llel rncrsle f)e [Jrurn rs tlus Attne ke,
de entge nloqelrJkher(l tlre t-rverl.rlrlÍl Plaats r:err V rrr
dat vakle van de tabel, rnct r:orrespondererrdr. X r,'rr

br1 de anclere nrogelrlkt: achternarnen voor Anneke.
Als Anneke rje Brurn drre;aar ouder rs dan Marla
(aanwrlzrrrq I ), d;trr nrocl zr1 I0;aar zrllr cn Mar;a 7

Plaats dus cert V rrr tle Arrneke-' I0, [)t-'Urtrrn ] 0 en
MarjarT vakles

Anneke

Waller

Maria

,>(

X

De tabelontlrult rtu <J;tI Walter 9 ts, tltr:' k,ttt ct cctt V
in het vak;e Walter'9 worden gezet Aanwrlztrrg 2

,( )( ',( 't{ ).í

L.l kurrt rru cio pagrna omslaan en hel eerslo vÍaagstuk
orrtlor handen nemen Lukt de eerste niet, probser
ttet dan met de volgende, tol u slaagt. ls d€ eerste
gelukt, dan volgen de andero vanzelÍ. Veel succes.

vertellons dat De Wit ook I jaar is, dus moet hij
Walter z11n.

Plaats een V rn het De Wrt/9-vak1e en X-en rn de
ovenge lege vakles in die rij en kolom. Plaats
daarna een V rn het Walteri Do Wil'vak1e en X-en in
alle ovenge vakles rn die rr1 en kolom. U kunt nu zien
dal de resterende blanco vakjes in de tabel V
rnoeten bevatlen, omdat hun rilen en kolommen
slechts X-en bevatlen Nu blijkt dat't Groen de
achleÍnaam is van de zevenjange Marja.

Samengevat:
Marya't Groen, 7
Walter De Wrl,9
Anneke Do Brurn, 10
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GRANDPRX
Coureurs van verschillende nationaliteiten bezetten, ondanks het Íeit dat elk van hen te kampen heeft

met wat tegenslag, de eerste vijÍ plaatsen in de Grand Prix van Monaco. Ontdek de nationaliteit van
elke coureur, de positie waarin hij eindigt en de pech die hij heeft.

Aanwiizingen:
1. De man die aan het begin van

de race van de baan raakl, komt
als vierde door de Íinish. Dit is
niet Nelson.

2. Carl, niet afkomstig uit een
Êuropees land, eindigt twee
plaatsen voor de Fransman.

3. De Oostenrijker plaatst zich als
derde. Nelson komt niet uit
Spanje.

4. Het is Luis die de oververhitte
motor heeft.

6. De man diede klapband krijgt,
komt niet van het Amerikaanse
continent.

5. Ferdy, geen Fransman, eindigt
twee plaatsen achter de
Argentijn. Het is niet de
Canadese coureur wiens
ruitenwissers stuk gaan.

Carl

Ferdy

Luis

Nelson

Régis

Gebroken ruitenwissers

Klapband

Elektrisch deÍect

Kokende motor

Raakle van baan aÍ

Eerste

Tweede

Derde

Vierde

VilÍde

Coureur Natlonaliteit Positie Pech
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UITSLAG GRABBELTONTOURNOOI van L2 -juni 1983 r

Al.vorens de beloofde uitslag te geven van het werkelijk magniflek
verlopen "grabbeltontournooi'r van de laatste speeldag seizoen
1982 /L983, de volgende ingezonden meededeling:

Wij, Tineke & Dick Hinpers bedanken hierbij iedereen ui.t de grond
van ons hart voor de spontane geste, die ontstond in voor ons
beiden aller stilte, na speurwerk onzerzijds opgezet door Nel Bon-
tes en Karin Wiltenburg (of zitten we er naast) voor jullie geven
"i,n de pet" waardoor een stoffelijke btijk van waardering ons be-
reikte in de vorm van twee badmintonrackets met droogbloemen per-
fekt opgenaakt door een goede bloenist uit enze woonplaats.

Dit stille gebaar
en wij kunnen ju11
Als tegenprestatie
nevenst aand gebaar

van waardering stellen wij
ie verzekeren dat wlj dit

aan jul1ie willen wij
maken I

bijzonder op prtJs
nl-mmer zullen vergeten.

Grabbel t ontournoo i dee lnemers

HARTSTIKKE BEDANKT :::

Dan nu de uitslag van het tournooi:

Dames

IY 1 Myrna v. d. Heuvel.

! 2 Rinske de Jager
| 3 Gerda Kleiman
{ 4 Ineke de Roos

5 Annet v.d. Wiel
6 Mari.anne Brinks

tl Z Ineke Venema

8 Tineke Hinpers
9 Adriënne Goyen

V to Maureen Speet s
11

L2

y' rr

Marleen Adriani
Kar in 1{i 1t enburg
Reina Venema

L4 Christien Speur

15 Maria Bisnathsingh
l-6 Lies v.d. Berg

73 punten en

83 p.

1OO p.

l4L p.

140 p.

138 p.

LL4 p.
111 p.

106 p.

1O5 p.

1O3 p.
89 p.

82 p.

81 p.

75 p.

72 p.

71 p.

69 p.

65 p.

draagster van de zilveren
shuttle.
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NeI Bontes
Nanda Bourret
Monique Bisnathsingh



Heren

1 Ferry Klaver y'

2 Paul Knaap

3 Ate van KanpenV

4 John Ritsema
5 Jaap Batt {
6 Jos de Jager
7 Rudy Latumeten
8 Ge.rard Venema y'

9 Peter Bloen
l-O Roy Jones y'

11 Jan Venema'/
tZ Plet Koopman J

13 Ben van Bommel

L4 Harry Goyen

15 Krijn Bak

16 Cees Kleiman v

L7 Patrick Oosterling

2L/22/23 oktober

5/6 no v embe r

2L/22 januari. '84
LO/LL/12 februarÍ

153 punten en

118 p.

L49 p.

147 p.

L43 p.

139 p.

L37 p.

136 p.

135 p.

L25 p.

125 p. (ging
I22 p.

104 p.

l"O1 p.

92 p.

90 p.

87 p. (voor
om te

Sportpaleis Ahoy
Rotterdam
Sporthal Deimos
Heerhugowaard

verp 1i cht hu i s kamp i oen-
dartspel

2x door z'r, enkel I )

jou wordt het zeker weer tiid
gaan sjoelen I )

. een Amerikaause krant
"Bal1onvlucht" bij

Tussendoort j e

Naar verluidt meldde begin augustus i.1
op haar voorpagina een ongeval van een
Schweinfurt in Duitsland.
On haar lezers duideli-jk te maken waar ;ihet ongeval zich voordeed werd een kaartje
erbij afgedrukt van een deel van West-
Europa.
De B. C. Schagenleden worden er hierbij op
attent genaakt dat vo1-gens die krant Neder- L

land niet bestaat en dus ju11ie allenaal
BELGEN zijn I

I rnlr,,g
Sorry hoor, maar de redaktie voelt zich niet
aange sproken .

Tournoolkalender

Voor de geinteresseerden onder onze leden hierbij een opgave van
Nationale Evenementen seizoen 1983 /L984:.

lGlqrt

Prdr...r..do

Dutch Mastera Tournooi

Dlstrikts Senloren
Kanpioenschappen

(onder voorbehoud)
N. B. C. Nieuwegein Nationale Kanpfoenschappen

N.B.C. Nieuwegein Internationale Kanp.schappen



Training

[Ioera, wt: hebbcn trainingsruimte gevondeni
Met ingang van VRIJDAGAVOND _ 2 SEPTEMBER a.s. is voor onze leden
dc mogol i jkhct d onts Laan om woor te kunncn tralnen.
Het betreft de gymnastiekzaal van de St. WillibrordschooL aan de
Vincent van Goghlaan in Schagen (Groeneweg).
In deze zaal- ligt een badmintonveld met de vereiste afmetingen
en royale "uit1oop" aan de achterzijden.
Voorts beschikt deze zaal over een afzonderlijke ingang, heeft
een dames' en een herenkfeedkamer, beschikt over toiletten en
heeft een aantal- douchekabines.
De redaktie van jullie clubblad heeft een en ander reeds in ogen-
schouw genornen en de ruimte akkoord bevonden.
Uiteraard zal hiervoor aan de Gemeente Schagen betaling dienen
te geschieden, maar jà, dat weten w€, voor niets gaat aIleen de
zan op.
Hoe gaan we dat nu doen?

WeInu beste sportvrienden, de beschikbare ruimte wordt gehuurd
van 19. O0 uur tot 22. OO uur, iedere week, met uitzondering (ver-
moedelijk) van de schoolvakanties op de vrijdagavond.
De volgende indeli.ng is gemaakt:

Training beginners van 19.00 uur tot 20, OO uur
Training gevorderden van 20.00 uur tot 21. O0 uur
Training kompetitiespelers van 21. OO uur tot 22.OO uur

De bedoeling is, dat in de groep "beginners" (laten we die maar
de A-groep noemen) 8 leden achter elkaar 10 lessen krijgen van
Ferry Klaver en Hans Schaay. Na die 10 lessen kont de eventuele
vol"gende groep van 8 "beginners" aan de beurt.
De groep "gevorderden" z. g. B-groep die getraind wil1en worden
kri.jgen ook 1O lessen achter elkaar etc. A1leen deze B-groep
zaI uit max. 6 leden bestaan.
Over de C-groep hoef ik weinig te zeggen. Ons kompetitieteam
dat het afgelopen seizoen op de 2e plaats eindigde is gepromo-
veerd naar de 3e klasse distrikt en zar worden getraind door
John Ritsema.
Dit konpetitieteam zaL bestaan uit de volgende spelers(speel-
sters):
dames: Tineke Himpers, Ineke Venema en Karin Wiltenburg
heren: John Ritsema, Hans Schaay en Ferry Klaver.

ontrent éên- of meerdere te formeren NA-kompetitieteams, wordt
in het volgende cl-ubbulletin nader op ingegaan.

HOE GEEF JE JE NU VOOR DIE TRAINING OP ?????

A. s. zondag 2a augustus zul je op ons mededel-ingenbord, geptaatst
in de zaal, een lijst aantreffen, waarop je doodóénvoudig in dui-
delijk handschrift je voor- en achternaam zet.
De te formeren A- en B groep wordt in de week daarna telefonisch
dan wel schriftelj-jk opgeroepen vrijdag te verschijnen. Mocht je
onverhoopt eens verhinderd zíjn, dan BEN JE VERPLICHT Ferry Klaver
of Hans Sehaay te be11en, dat je niet kan komen. Deze mensen doen
de training pro-deo, voor niks, gratis of te weI voor nop, dus



laat je ze niet voor staan

We hebben alvast overal op gerekend. Wie zíc}a niet aan de regels
kan houden mag thuis voortaan verder trainen.

Dat was dat, een waarschuwing vooraf kan nooi-t kwaad. I{e kunnen
het ons nauwelijks voorstellen, mede gezien het feit dat ieder-
een di-e nog fid is de hele club nog steeds te gek vindt en snakt
naar een prettige training, 't liefSt op een avond van de week.

Tot zover de training mensen; vergeet a.s. zondag niet ie naAm
op de lijst te zetten en mochten er nog vragen zijn, ie weet het'
vragen staat vrij , niets is Bek, niets is don.

Ledenadministratie

Met betrekking tot onze ledenadministratie kunnen u/e meedelen
dat we wat aan het uitdunnen zijn geweest. In ons ledenbestand
kwamen we mensen tegen, die nauwel iikS kwanen, of konden komen 

'
zodat we aan het bellen zijn geslagen.

Diverse leden hebben derhalve ruimte gemaakt voor nieuwe aan-
winst, zodat we hierbij kunnen melden, dat er weer wat ruimte
is om nieuwe leden tot onze vereniging toe te 1aten.

Dus, mochten jultie kennissen, relaties e.d. hebben die ook
willen badmintonnen bii een c1ub, die gezel ligheid, eerlijkheid,
vrijheid,zblijheid (en aIles wat maar leuk is) hoog in hun vaandel
hebben staan, dan kunnen zii zich a1s lid aanmelden.

In navolging op de omroeporganisaties kan de redaktie de mede-
deling doen: Nieuwe leden krijgen de eerste jaargang clubbulle-
tins gratis.

fngekomen kollektieve mededellng:

Kontributie: f L75,
f 87,

I L2,

Informatie van de redakt ie:

B. C. Schagenleden ,

klagen, te kletsen
Zet je verhaal, kr
stel het ter hand

per jaar voor senioren
50 per jaar voor junioren (tot 18 jaar)

5O éénmalige inschrijfkosten.

Beste sportvrienden,
Daar het onmogelijk is iedereen
persoonlijk te bedanken, wilden wij
jullie via het clubbulletin VAN HARTE
BEDANKEN voor de fraaie bloemen die
wi j mochten ontvangen.
Het was een komplete verrassing voor
onsl Nogmaals hartelijk dank.

Ferry Klaver & John Ritsema.

hebben ju1lie nooi.t iets te vertellen, te
, tê ouwehoeren of zo iets?
itiek, BoF of weet ik wat op een kladie en
aan Tineke of Dick.

In het volgende clubbulletin staat je verhaal afgedrukt en weet



je weer precies waar je het over wi I de hebben .

met i"nspraak en aIs het iets
mee. (Ook aIs het niet goed is)

Kom op mensen,
goeds is, dan

Misschien eel
j aargang , maar

we hebben een club
weten we er wel weg

kreetje laat in dit eerste nummer v&n
hebben jullie een lekkere vakantie

de nieuwe
gehad?

Ja knlkkenTerwijl we dit vragen zien we nagenoeg ledereen al
tfe zijn immers toch zo opgevoed? Ook a1 was je vakantie goed waar-
deloos, kreeg je onderweg 3 lekke banden op één dag, wAs je geld
op, waren de kinderen strontvervelend etc etc., ZEG HET MAAR GE-
RUST, dan ben je het lekker kwijt en is heel menselijk. Eigenliik
nog een goed brok informatie ook, want dan weet een ander tennin-
ste waarom je zuur kijkt en wij waar we volgend jaar NIET naar toe
moet en .

Misschien leuk voor een ingezonden stukje, a1s je een hele slechte
vakantie hebt gehad. Kunnen de anderen zich rot lachen.
lfant, laten we eerLijk zijn, er is eigenlijk maar EEN vermaakl
Juist ja meneer daar op de eerste rij, inderdaad LEEDvermaak.

Tot zover dit slap gelu over naar serieuze zaken.

KONTRIBUTIE

JaÊaaaaa, daaaaar i s i e dan, de BC Schagenacceptgirokaart :

Mochten jullie niet meer weten hoe zo'n ding eruit ziet, dan hier-
onder nog even afgedrukt op ware grootte.

Èu{ÍGlno
ftr
gJ

, konLrt?ïi.-ir"seld'
\ in}tt ' brr* -
\
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I L s.!i rrl'i! ,si.AAl)l 
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Onze penningmeester heeft weer z'
maal naar de zín te maken.

Ju1 I ie kennen de afspraak.

n best gedaan het jullie alle-

Giro- of bankrekeningnummer invul1en, een knappe handtekening er-



onder, in zo'r. sneLle portvrije enveloppe van de giro- dan we1
de bank en meer heb je niet te doen.
Echtparen die Iid zijn, MOGEN natuurlijk in êén keer betalen,
maar we doen het aLs vorig jaar, eerst de ene kaart deze maand en
uiterlijk november a.s. de volgende kaart. Zorg dat je ze niet
kwijt raakt, want Ferry Klaver gooit er zo een knaak extra ad-
ninistratiekosten tegenaan. Dus een geu,aarschuwd mens telt voor 2.

Voor het geval dat er vragen op de vergadering over komen,
het bestuur en de kommissieleden betalen ook de voIIe kontribu-
tie. Niemand krijgt vrijstelling, tenzij hij- of zíj een buiten-
gewoon tid is. Deze l-eden hebben we echter (nog) niet dus peddelen
we rust ig door.
Akkoord mensen, a1s redaktie moet je soms even een "vrofijke noott'
er tussendoor gooien, doch ernst is ernst.
Zoal.s jullie weten, is de B.C. Schagen een club die probeert u1t
te komen met de huishoudportemonnee. Dat is ons vorig jaar gelukt,
zodat de kontributie niet verhoogd behoefte te worden. Ook dit sei-
zoen streven wij ernaar. Een en ander inpliceert, dat wij onze
leden duidelijk en recht op de man (of vrouw) verzoeken, tijdig te
betalen, opdat ook Ferry de deklaraties van zaalhuur, shuttles,
bondsgeld, verzekering etc. op tijd kan voldoen.
Afgesproken? Oké, aLvast bedankt I

ZAALDIENST

ZoaIs reeds naar voren gebracht op de Ledenvergadering van I nei
jongstleden, zaI de zaal-dienst worden "gedraaid" net 4 personen.
Het zaal-dienstprograrnma wordt door Tineke Hlmpers nauwheurig bij-
gehouden en vastgesteld, zodat ieder lid naar evenredi'gheid een
beurt krijet.
Waarom met 4 mensen ?

Gebleken is, in het vorige seizoen, dat 2 leden te weinig is om
de uit te voeren werkzaamheden te doen in de tijd die daarvoor
staat. Binnen 15 minuten moet de boel "overeind" staan.
In veel gevallen kon de man- of vrouw die w&s aangewezen niet komen
door welke oorzaak dan ook en stond de ander in ztn eentje te klun-
ge1en. In het gunst igste geval, Lj,et zo ienand dat dan even weten
en ruilde met een ander. Vaak is het echter voorgekomen, dat er
geen ander te vinden was, zod.at onze voorzitter maar weer de han-
den uit de mouwen stak.
We gaan zaaldienst draaien met 4 man, kan er êén niet van, dan
stelt deze zi-c}a in verbinding met éên van de andere op die dag aan-
gewezen leden. Onderling lossen deze vier het op. Eén ding staat
vast, de zaaldienst wordt gedraaid met minstens twee personen.
Onderling ruilen oê9, als het maar geen rotzooitje wordt .

Een volledige instruktie met uit te voeren werkzaamheden ontvang
je een week van te voren. Deze instruktie komt in duidelijke taal,
in het Nederlands, dus mooier kan't niet. Zijn er nog vragen,
laat ze maar horen. Niets is ons te gek.

Als jull ie omslaan, staat het eerste zaaldienstprogramma reeds
ter inzage.



ZAALD IENSTPROGRAMMA seizoen 1983 /L984:

4 september l-983

Piet Koopman

Paul Knaap

Gerry & M1 Mobron

1. 1 september 1983:

Ate van Kampen

Rudy Latumeten
Ineke de Roos

Maureen Speets

18 septenber 1983:

John Ritsema
Ferry K1 aver
Tineke Himpers
Hans Schaay

25 septenber 1983:

Patrlek Oosterllng
Jan Odolphi
René Turpijn
Annet v. d. Wlel

2 oktober 1983:

Reina Venema

Christien Speur

Jan Venema

Henry Wagenvoorde

Als geheugensteuntje komen deze roosters ook op het mededelingen-
bord in de zaal-

DE B. C. SCHAGENWINKEL

Op de Ledenvergadering, juist ja, die van 8 mei j.1., werd door
Adriënne Goyen de vraag gesteld, of via de vereniging shirts met
het B. C. Schagenembleem konden worden gekocht.
Jullie voorzítter is direkt aan de slag gegaan en kan als volgt
ber i cht en :

De bekende Badstof Klaas Ploegershirts zijn bij voldoende
deelname te bestellen voor circa / 25,-- per stuk. Dit is de netto-
prijs, daar Slagerij Klaas Ploeger deelneent in de brutoprijs 

'd1e beduldend hoger ligt dan de genoemde vljfentwlntlg plek
Of; een ander nodel (b.v. tennisshirt) in katoen met alleen onze
bekende badge (zÍe onze omslag) voor ca. f 30r--
Of: gewoon een T-shirt met korte mouw voor ca. f 22r-- met alleen

onze bekende badge.
Of: alleen een "..9,. 

plastic reliëf embleem, ca.8 cn rond in
b1auw,/wit volgens onze sticker, die zelf opgenaaid kan worden' (plastic retiêf = vergelijkbaar met de emblemen die kinderen
kunnen kopen bfj het behalen van hun zwemdiplona).

Bij voldoende deetname prijs per stuk ca. f 6 r--.
Geborduurd kan ook, dan is de prijs ongeveer f 5,-- per stuk.
Laat maar eens horen waar jullie voor voelen, Vermoedelljk kont
op het mededelingenbord ook hiervoor een inschrij f11j st.

Tot zover het eerste nummer voor dit seizoen. De redaktie wenst
iedereen veel s p e e I g e n o t.

Tineke & Dick Hinpers.


