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I NFORMAT I EBULLET I N van de
BADM I NTONCLUB SCHAGEN,

1e iaargang nr. J.

Bes tuu r :

Dick Himpers (voorzitter)
Tineke Himpers (secretaresse)
Fazan tenhof 2l+

17\2 AJ SCHAGEN, telefoonnr. 02240-97510

Ferry Klaver (penningmeester)
Merelstraat 29
17t+2 JK SCHAGEN, telefoonnr. 02240-98743

Hallo allemaaln

Hier is alweer het 3e nummer van ons clubbul letin.
lnmiddels hebben wij er zeven zondagen van spelen opzitten en het moet
gezegd worden, hen die regelmatíg de traÍningen bezoeken krijgen het
spel zienderogen beter onder de knie. Derhalve is alvast een woord van
dank aan onze trainster/trainer Jos Heerkens t Leo Schippers op zijn
plaats.

De kompetitie van de N.B.B., waarin wij één team hebben ingeschreven is
inmiddels ook van start gegaan.
Díverse leden hebben ons verzocht de verr.ichtingen van het B.C. Schagen
team in dit clubbulletin te behandelen.
Gaarne willen wij hieraan voldoen en komen hier verder in dit nummer op
te rug .

Nu al lereerst nog een aantal mededel ingen van huishoudel ijke aard.

BAN ENBORD

Voor de goede gang van zaken willen wij de leden ernog op wijzen, dat er
20 minuten per keer op een baan wordt gespeeld. Ongeacht of er mensen
langs de baan klaar staan voor de volgende periode, gaan wij na 20 minu-
ten spelen eraf. Denk niet, er komt toch niemand, want ik zie niks of
niemand. Neen beste mensen, in de kantine kan wel iemand zitten te wach-
ten op je, die mee wÍl slaan.

lndien je een enkelpartij wil spelen, kan dat in principe vgna't_!_?_ut{_,
indien daartoe de gelegenheid bestaat. Zi_in konstant alle banen bezet met
dubbels, dan is het niet sportief een enkelpartij te spelen, waardoor
anderen gedwongen worden aan de kant te blijven. Het moet ons direkt van
het hart, dat dit eigenlijk al opgeiost is, doch een beetje e{!r.a aan-
dacht in ons bulletin kan nooit kwaad.

ïR I BUNE

Nog even een ernstig woord over de tribune.
Vanaf deze plaats worden de ouders met klem verzocht hun kinderen te in-
formeren, dat de tribune alléén bedoeld is om te zitten en rustig te lopen
en niet om als glijbaan of speelplaats te worden gebruikt.
Het zou in het kader van onze vereniging niet passen om de tribune af te
sluiten. Dit is tevens van'toepassing op de kleedkamers,
Dus beste mensen, kinderen NIET door de klapdeuren en op de tribune normaal
I open en z i tten.
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LEDENBËSTAND

Zoals in ons vorige nummer reeds aangekondigd, volgt hierbij de leden-
lijst van de B.C. Schagen per 1 oktober 19BZ op alphabetische volgorde:

3l )1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)

10)
1l)
12)
l3)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

\2
\3
l{4

\5

Hans
Marleen
Krijn
L ies
Maria
Pete r
Ben
Erica
Nel
Nanda
Ma r i anne
Rona I d

Ruud
Annette
Mart in
Marijke
George
Adniaan
Ad r i ënne
Harry
F red
I neke
Mon i que
Jos
Dick
T i neke
Jan
Jos
R i nske
Roy

Adriani
Adriani
Bak
van den Berg
B i sna ths i ngh
Bloem
van Bommel
van Bommel
Bontes -

Bourret
Br i nks
Br i nks
de Busser
Christophe
Clerc
Clerc
Fels
Goedha r t
Goyen
Goyen
de Haas
de Haas
de Haas
Hee rken s

Himpers
Himpers
Hu i sman
de Jager
de Jager
J ones

Loes de Jong
Hans Joosten
Els Klaver
Fe r ry Kl aver
Cees Kl e iman
Gerda Kl e iman
Pau I Knaap
P i et Koopman
Ronald Levering
Jan van Maanen
Gerry Mobron
llil Mobron
Frans Mol lee
Jan 0dol ph i
Patrick Oosterl ing
John Ri tsema
I neke de Roos
Mau reen Speets
Christien Speur
Anja Turpijn (lid-donateur)
René ïurpijn
Gerard Venema
I neke Venema
Jan Venema
Re i na Venema
Hans Vermi j
Annet van der Wiel
Karin Wiltenburg
Sake Wijma
Leo Schippers (trainer)

46)
\7
48
49

50
51

52
53
5tl
55

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

56)
57)
5B)
5e)

HERFSTPUZZ EL

Voor de puzzelliefhebbers onder anze leden is op één van de laatste
pagina's een cartoonpuzzel opgenomen.
De bedoeling is, dat jullie de verschillen aankruizen, het blad eruit
knippen zoals staat aangegeven en het met opgave van het aantal gevonden
verschi I len inlevert bij Dick.
Onder de goede oplossers wordt een leuke attentie verloot.
De ui tslag wordt in het volgende clubbul letin gepubl iceerd.

I NGEKOMEN MEDEDEL I NGEN

0p onze redaktie kwam een ingezonden stuk binnen van één onzer leden.
Zijn/haar relaas volgt hierbij:
Verslag van Jan Pluim
Hé, hé, eindel ijk was het zover.
22 Augustus de eerste dag, en voor velen de eerste keer badmintonnen.
Jan is er ook aan begonnen" Hardstikke leuk. Puur gezel I ig.
Jan mag wel zeggen, dat het ploegje wat we nu bij elkaar hebben erg goed

in elkaar steekt.
De mensen die voor het eerst speelden hadden algauw een evenwichtige part-
ner gevonden. Reuze gezel I ig. Eerst even wat kunstgrepen en handigheidjes
van Jos geleerd, maar toen werd er dan ook flink tegen aangemept.
De pluimen vlogen als venijnige muggen zoemend heen en weer over de netten
en menig*,"n vergat die terug te slaan, maar bukte gauw, zodat verscheidene
pluimen door de haren streken.
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Nu een paar weken verder worden de pluimen veel beter terug gemept en

zo hoort het ook.
Jan heeft nog evtrn met bewondering naar het eerste team staan kijken in
hun eerste wedstrijd tegen een team van Texel-
ZSEFF, ZSEFF deden de pluimen, maar gelukkig, PL0K PL0K op de speelhelft
van onze tegenstander, zodat we deze kompetitie goed van start zijn
gegaan. Jos, Tineke, John en Ferry, proficiat en ga zo door.

l^/el mensen, dit was het voor deze keer-
ln oktober hebben we een tournooitje en dan zal Jan zijn ervaringen daar
even over vertel len in de volgende uitgave van ons clubblad.

Tot ziens enne uh.....PLUlM ZE.

JAN PLU I M

z TJKENB0EG

Helaas hebben we moeten konstateren, dat enkele leden alvorens de zaal
te kunnen betreden al "out of orderrrwaren" 7ij die niet tot die catego-
rie behoren, moesten helaas ín een later stadium enkele weken verstek
I aten gaan.
Het Bestuur wenst hen een spoedig herstel en een "kom weer snel in ons
midden" toe.

KOMPETITIE

Zoals in ons clubbulletin 2 al genoemd en al even gememoreerd door
Jan Pluim bij de ingekomen mededelingen, is ons team, dat onze naam in
de kompetitie hoog moet houden goed van start gegaan.
0p l9 september j"l. speelde de B.C. Schagen thuis tegen Texelslag.
Een verslag van deze wedstrijd werd ingezonden door John Ritsema, onze
teamcaptain. Hier volgt zijn relaas:

Tegenstander: TEXELSLAG 2.
Team bestond uit: Ferry Klaver, Jos Heerkens, Tineke Hímpers en onder-
ge tekende .

Zondag was het dan zover, onze eerste wedstrijd. Het voordeel hadden wij,
dat wij een I'thuis-wedstrijd" speelden. Na eerst de netten te hebben op-
gehangen en onze tegenstander hadden begroet, werd om 9"45 uur de eerste
herenenkel (H.E.) door mij gespeeld. Blijkbaar was mijn tegenstander nog
niet wakker, want het was zo gebeurd 15-2 en 15-1. Het eerste puntje was

binnen en er zouden er meer volgen.
Ferry was aan de beurt. De eerste set had hij wat moeite met zrn tegen-
stander 15'9, maar de 2e set won hij ruim met 15*1.
Nu was het de beurt aan ïiny als 2e damesenkel (D.E.). Vol zenuwen, maàr
met goede tips van de training begon ze haar wedstrijd. Door constant
een goede hoge service te geven won ze gemakkelijk haar eerste wedstrijd
ll-4 en 11-1. De eerste D.E.. Ja, daar heb ik niet veel over te vertellen.
lk zou zelf nog verliezen. 11-l, 11-1 voor Jos.
l,Je zijn daarna met de gemengd-dubbel (G.D. ) begonnen. Tíny en John. Het
werd een drie setter; de reden was zenuwen en nonchalant spel van mij.
De games waren 7-15,15-11 en 17'15. Tweede G.D. was een zacht eitje voor
onze duo Jos en Ferry, 15-l en 15'5. Het was toen al 6-0 voor ons.
De herendubbel was aan de beurt. Eerste set werd door goed spel van ons
met l5-2 gewonnen. Bij de 2e set was de concentrátie weg en konden we op
het nippertje met 18-13 winnen. De laatste partij, de damesdubbel, dat
ging voor hun ook vrij gemakkel ijk, 15-2 en 15-6-
Totaal uitslag 8-0 voor B.C. Schagen.

J OHN
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0p 26 september j. L moest worden aangetreden tegen Dorus Rijkers'
een badmintonteam uit Den Helder. Een verslag van deze wedstrijd
werd ingezonden door Tineke Himpers met de aantekening dat Ferry ver-
vangen was door Hans Vermij i.v.m. de gipsen poot van Ferry.

B. C. SCHAGEN-DoRUS R I J KERS 5.

0p 26 september hebben wij moeten aantreden tegen Dorus Rijkers. Eén
geluk hadden we, we konden een uurtje langer pitten, voordat we moesten
gaan meppen. ln het kort zal ik even een verslag geven van de gespeelde
wedstrijd.
John had een ontzettend, rappe tegenstander, die toch de onmogelijkste
bal letjes terug had, waardoor het een spannend gevecht werd. Gelukkig
wist John de partij naar zich toe te trekken met de stand 15-9 en 15-12.
Tegel ijkertijd werd de tweede herensingle gespeeld door Hans.
Jammergenoeg heb ik die partij niet kunnen volgen, doordat ik stond te
tellen bij John. Gezien de uitslag \-15/3-1! neem ik aan, dat Hans het
Spaans benauwd heeft gehad.
De single van Jos ging weer als een sneltrein, l1-0/11-0. De uitslag
spreekt voor zich, zou ik zo zeggen.
Tja, en dan de tweede D.E., Met vlubberbenen ging ik de baan op, maar
achteraf gezien had ik voor niks de zenuwen. Deze single werd gewonnen
met 11-6 een 11-5, zodat de stand na de enkels 3-0 was.
De eerste mix (John en ondergetekende) is een drie setter geworden.
Vraag me niet waardoor de tweede set verloren ging, ik weet het niet.
I./e hebben waarschijnl ijk weer stàan pielen.
Jos en Hans hebben het zwaar gehad in hurt mix. De eerste set liep gladjes,
stand 15-5, maar de tweede en derde set hebben ze jammergenoeg verloren.
Tussenstand na 6 part ijen 4-2.
De dubbels moesten de wedstrijd beslissen in een gelijke stand of toch
nog de zo gehoopte overwinning.
Aan de uitslag van de herendubbel t5-8, 9-15 en 15-12 kun je zien, dat
de heren het niet cadeau hebben gekregen. De zweetdruppels kwamen op de
vloer, waardoor een dwei lpauze ingelast moest worden.
Doordat de heren de totaalzege binnen hadden gehaald, konden Jos en ik
ontspannen aan de dameswedstrijd beginnen. Deze verl iep erg soepeï, 15-4
en 15-0, waardoor de totaal uitslag 6-2 is geworden.
Tot slot, de tegenstanders waren een ontzettend gezellig en sportief team.
lk verheug me op de returnwedstrijd. Hopenlijk is l"erry dan weer hersteld.

T I NEKE
P.5.
De 'rverslagen pen" geef ik hierbij door
aan Karin, die gelukkig ook weer her-
steld is.

NAKOI'IPEÏ IÏ I E

P.S.
Hans, bedankt voor je

inzet en bereid-
heid om in te val-
len.

Als I id van de N.B.B. (Nederlandse Badminton Bond) kan ook de
B.C. Schagen inschrijven voor de z.g. distriktsnakompetitie.
Dat is een kompetitievorm, waarbij een teêm, bijvoorkeur bestaande uit
3 heren-en J damesleden, van I februari 1983 t/n 22 april 1983 (=10 weken),
om de week uit-en thuis spelen in de regio. Het Bestuur van de B.C. Schagen
wil met één team ínschrijven in de senioren C-klasse. Dit is een klasse,
waaraan uitsluitend beqinneË mogen deelnemen, dus zíj, die dit seizoen
voor het eerst badminton spelen. Als eerste gegadigde hebben we Peter Bloem
genoteerd (hij weet het alleen zelf nog niet), die al eerder te kennen
heeft gegeven te wi I len spelen in een dergel ijke kompetítie (gezel I ig-
heids)vorm.
Kom op dames (l) en heren (3), geef je op aan Dick vóèr 15 november a.s..
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ZAALVO ET BAL

Ons aller penningmeester Ferry Klaver, die momenteel met z'n poot in
het gips rondhuppelt vanwege gescheurde enkelbanden, oPgelopen tijdens
een vol leybalwedstrijdje op z'n werk, roept I iefhebbers op voor een
zaalvoetbalteam, die zowel vriendschappel ijk als in kompetitievorm wi I len
spelen.
Zelf werd ik onlangs nog benaderd door de heer Kersten, lid van de
evenementskommissiá van-de C.V.G.S. (Communikatie Vereniging Groot Schagen)
de vereniging van en voor de liefhebbers van de 27 MC (=g. bakkiesclub).
Deze, eveneens gezell igheidsvereniging, staat min-of meer te popelen van

ongeduld om eens een partijtje tegen ons te voetballen.
Zoals jullie weten liggen de shirts gewassen en gestreken op jullie te
wachten. Dus I iefhebbers bel len Ferry, tel . 987\3.

Z0NDAGEN WAAR0P NIET GESPEELD MN rr/0RDENl

Ter informatie aan alle leden, deelt het Bestuur jullie.meg, dat de
á:ë.'Schàg;;'àe*ióoiinát mài íeét doorzettingsverírogen heeft kunnen huren
van de o.s.v. Polisport.
De zaal kost ons voor een geheel seizoen rond de / 6.000,--. ln dit bedrag
is nog niet de zaalhuur begrepen van het trainingsuur op de vrijdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst zijn we overeengekomen, dat een
aantal zondagen, waarop feestdagen val len, niet door ons gehuurd zul len
worden. Deze dagen zijn o.a. Sinterklaasdag,2e kerstdag, nieuwjaarsdag,
1e paasdag en 1e pinksterdag.
lnmiddels werd het Bestuur benaderd door Polisport, met het verzoek een

zondagen te ruilen i.v.m. de door hen ieder jaar gebruikelijk te houden

tournoo i enlkamp i oenschappen .

Binnen de kern van de leden, die nauw bij de oprichting waren betrokken'
heerstte echter een afwijkende gedachte omtrent deze "ruilhandel" met
Pol i sport.
lnmiddels heeft jul I ie voorzi tter met de afdel ingsleider van Pol isport
Badminton een onderhoud gehad.
Mede ter bevordering van de goede verstandhouding tussen onze verenigingen
onderl ing, heeft het Bestuur unaniem besloten, een aantal zondagen te
rui len. lmmers, als huurder van Pol isport achten wij ons moreel onderhan-
del ingsvatbaar voor verzoeken, die ons bereiken aangaande de zaal ruimte,
te ruilen voor te kompenseren uren, waardoor zij hun jaarlijks terugkerende
tournooien kunnen bl ijven organiseren op de zcndag.
Tevens wenst onze vereniging in staat te worden gesteld volgend seizoen
wederom voor zaal ruimte in aanmerking te komen.

Naast het verhaal van de zondagen (we ruilen er ! met Polisport afd. Bad-
minton en 1 met de afd. Volleybal) werd ons verzocht, bereidwillig te
zijn om t/m half januari 1983 de zaal i.p.v. om 13.30 uur deze om 13.15
uur te verlaten. Een kwartiertje eerder dus.
ln overweging nemende, dat óèk de afd. Badminton van Polisport nog moet
wennen aan het verhuurd zijn van de zaal aan een andere vereniging, het
niet willen duperen van de bezoekende teams, die iedere zondag denken om

ongeveer 13.1! uur te kunnen rrinslaan" en om 13.30 uur met hun wedstrijden
te kunnen beginnen etc. etc., heeft jullie Bestuur hierin toegezegd haar
medewerking te verlenen tot ontruiming van de zaal om kwart over één.
De ingeleverde kwartiertjes zullen eveneens op een nog nader vast te stel-
len wijze worden gekompenseerd.

ons voorlopig programma t/n ianuari 1981 ziet er als volgt uit:

zie pagina 6.

aantal



03.10.1982 9.30-13.15 uur
10.10.1982 idem
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kenn i ngsmak i ngs tou rnoo i

baan I B.C. Schagen-Pol isport 7, rest training
en vr i j spel en
training en vrijspelen
i dem
i dem
baan I B.C. Schagen-Smash 6, rest training

17. ro .1982
24.10 .1982
31.10 .1982
07.1 1 .1982

19 . 12.1982
26.12.1982
02.01.1983
09.01.1983

16.01.1983
8.at.1983
30.01.1983

B I NGO.AVOND

i dem
i dem

i dem
i dem

i dem

9.30-13.15 uur

i dem

9.30-17.30 uur

en vrijspelen
14.11.1982 idem training en vrijspelen
21.11.1982 idem idem
28,11 .1982 idem baan 1 B.C. Schagen-Netmeppers 5
05.12.1982 GEEN SPEELDAG
12.12.198? 9.30-13.15 uur baan 1 B.C. Schagen-Noordkop /, rest training

en vrijspelen
training en vrijspelen
GEEN SPEELDAG
ZII VERDER IN HET CLUBBULLETIN
baan 1 B.C. Schagen-Zeemacht 12, rest training
en vrijspelen
training en vrijspelen
GEEN SPEELDAG, gerui ld met Pol isport afd. Badm.
(dus de HELE dag) VERLAAT NrEUI/JAARST0URN00I
B.C. SCHAGEN

De wijkvereniging'rWaldervaart" houdt op zaterdag 9 oktober a.s. een
bingo/ontspanningsavond in haar eigen "home" DE WALDH0ORN, aanvang 20.00
uur. 0ns B.C. Schagen lid, Ronald Brinks, is de organisator hiervan.
Tineke a Dick Himpers zijn er ook. Het lijkt ons best een leuk idee ook
hier meerdere badmintonners te zien van ons clubje.
Afgesproken dus I

SINT.NICOLAASFEEST

Misschien lijkt het jullie nog wat te vroeg, maar de voorbereiding tot
een Sinterklaasfeest, V00R DE KINDEREN VAN DE B.C. SCHAGEN LEDEN, is
inmiddels ín vol le gang.
Het Bestuur van onze club heeft de Goed Heiligman inmiddels uitgenodigd
(gekontrakteerd).
0m een idee te krijgen of jullie met onze plannen kunnen instemmen, is op
één van de achterste bladzijden een enquête/deelnameformul ier opgenomen,
waarin wordt verzocht het aantal kinderen met naam en leeftijd te vermel-
den, uw voorkeur voor een kleine traktatie-of een zelf te kopen cadeautje
etc.

0nze plannen zijn als volgt:
Bij voldoende deelname, gaat het feest door en wel op zaterdag 4 december
a.s.. De kinderen en ouders worden om ca. f4.00 uur in het wijkgebouw
rrde l/ALDH00RN'r verwacht. Na de stemming er te hebben ingebracht zal de
Sint om ca. 14.30 uur arriveren met z'n Pieten en de cadeaux.
Ja, die cadeaux nu, willen wij jullie zelf laten verzorgen. Jullie weten
zelf het beste wat je kinderen graag zouden willen krijgen c.q. nodig
hebben. Een prijsindikatie is ongeveer f 10,-- per cadeau.
Dat hoef t niet al tijd speelgoed te zi jn. lleef t je kind een nieuwe broek,
pyama of b.v. sportkleding 'nodig, dan koop je dat natuurl ijk.
Probeer echter wel zo dicht mogelijk bij het bedrag te blijven.
leder kind, graag tot b.v. 11 of 12 jaar, wordt zijn cadeautje persoonlijk
door Sinterklaas overhandigd, waarbij onze vriend uit Spanje een gesprekje
met jul I ie kinderen zal hebben.



6MD NFUZEN
HELP| fl,) DE

-7-

Enfin, omtrent de finesses komen
we er nog apart op terug.

I n verband met de voorbere i d i ng
s,v.p. het enquêteformulier zo
snel mogel Íjk inleveren bij
Tineke Himpers.

2 JqNUART 1983

Zoals in het overzicht al opgenc.rmen, valt 2 januari 1983 op een zondag.
Bij het aangaan van de huurovereenkonst meenden wij, dat op deze dag
vermoedel ijk weinig of geen belangstel I ing zou bestaan om te gaan
badmintonnen.
Het Bestuur heef t een NIEUI^/JAARSRECEPTIE gepland met oliebollen en
bittergarnituur in de kantine.
Zo hier en daar ons licht opgestoken blijkt er bij sommige leden wel
degel ijk belangstei I ing te bestaan om een shuttle te slaan.
Graag vernemen we van jullie allemaal wat je wilt.
Spelen en nieuwjaarsreceptie of al leen nieuwjaarsreceptie.
Maak je voorkeur maar bekend op het enquêteformulier. Dat vind je ach-
terin het clubblad.

ONZE JARIGEN IN NOVEMBER EN DECEMBER

Haureen Speets
l.'[a r leen Ad r i an i
Hans Vermij
Kr i jn Bak

Rinske de Jager
Annette Christophe
Hans Joosten

S HUTTL ES

'I 9 novembe r
26 hovember
29 november
J0 november

/ december
23 december
23 december

W

Zoals jullie nog weten, ziin o.a. de shuttles waarmee we spelen beschik-
baar gesteld door Slagerij Klaas Ploeger te Schagen.
Het aantal shuttles is echter beperkt tot 2 gros, ofwel z\ dczijn ofwel
288 stuks.
Daar moeten wij toch zeker een seizoen lang mee doen.
Bij andere verenigingen is het een normaal verschi.jnsel, dat de shuttles
door de leden gekocht moeten worden. De prijzen variëren, doch gemiddeld
f 12,-- per koker van 6 stuks, dus omgerekend ca. f 2,-- per stuk.
shuttles kunnen veel hebben, maar gaan toch ook kapot door het spelen.
\.iaar ze absol uut n iet tegen kunnen is er tegen schoppen-of er op te gaan
s taàn
Derhalve lieve menseri, kijk tijdens de training of je geen shutttes staat
te vermorzelen en bedwing je agressie door niet tegen de shuttles te
schoppen. Met de hand oppakken of met je racket verplaatsen c.q. opnemen
i s de aangewezen weg.
Zodoende hor:den we ons shuttlebestand intakt en bespaar je jezelf kosten.



G EVOND EN/VERLOREN VOORWERPEN

ln deze nieuwe rubriek zullen we
opnemen.
Zijn jullie wat kwijt, laat het
wees dan sportief meldt het ook
eigenaresse kan komen opdraven.

GEVONDEN

Het Bestuur heeft gemeend om

eindigd de AANMOED lG INGSPR IJS
ve rnemen.

De ui tslag kontrdlekommiss ie
die hierbij door het Bestuur
hun steentje bij te dragen.
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gevonden-of verloren voorwerpen

ons dan weten; heb je wat gevonden,
bij ons, zodat de rechtmatige eigenaar/

aan diegene, die op de l6e plaats is ge-
te geven. Ook hi S /zi j zal d i t a. s. zondag

bestond ui t Marianne Brinks en Martin Clerc,
bedankt worden voor hun bereidwi I I igheid

ln de sporthal een drietal zilveren ringetjes en een zilveren armband
met inscriptie.

VERLOREN

Hetgene, dat bij "gevonden" staat, alleen weten we nog niet door wie.

lnfo bij Tineke Himpers, tel . 97510.

U ITSLAG KENN I NGSMAKI NGSTOURNOO I

De uitslag van het 3 oktober j. l. gehouden Kenningsmakingstournooi tref
je in dit nummer aan. 0m de spanning erin te houden zijn de plaatsen
1, 2 en 3 nog een Vrêujteken. Deze uitslag wordt a.s. zondag in de kantine
bekend gemaakt.
Zoals jullie zien en vorige week reeds aangekondigd worden de eerste
35 plaatsen bekend gemaakt. l{e speelden dit tournooi met 45 leden.
Zit ie dus niet bij de eerste 35 plaatsen, dan ben je 37ste t/m 45ste
geëindigd.

EN NUMMER 36 DAN?

Welnu, net niet bij de eerste 3! te behoren is zo'n beetje hetzelfde als
te laat voor je trein of bus komen, die je net ziet wegrijden.

De overige dames-en herenleden die zich eveneens meldden, zul len door
ons de volgende gelegenheid verzocht worden zitting te nemen.
Ook deze mensen alvast bedankt.

Daar dit het eerste door de B.c. schagen georganiseerde tournooi is ge-
weest' vragen wij jul I ie al len het enquêteformul ier ingevuld aan iemand
van het Bestuur af te geven. Uiteraard zo spoedig mogelijk, opdat ook wij
hiervan wi I len leren.
Alvast bedankt voor jul I ie medewerking.

Tot zover ons clubbul letin nr.l.
l,Je waren eerst bang, dat we het niet "vol" zouden krijgen, maar dat
bl ijkt achteraf niet nodig te zijn geweest.

w
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RTSULTATEN van het KENN I SMAK I NGSTOURN00 I

J oktober 198?.

Eerst nog even een nagekomen mededel ing:

GEVONDEN j. l. zondag in de herenkleedkamer c.q. doucheruimte,

a) een B. C. Schagensh i rt
b) een zwarte flacon met foam bath aan een koord.

De eigenaren even bel len naar Tineke Himpers.

BAAN l, poule-uitslag: BAAN 2, poule-uitslag:

1. Roy Jones
2. Peter Bloem
3. Ben van Bomme I

q. Pau I Knaap
5. Marijke Clerc
6. lneke Venema

7. lneke de Haas
8. Erica van Bommel

BAAN 3, poule-uitslag:

1 . Leo Sch i ppe rs
2. Piet Koopman

3. Hans Joosten
lt. WilMobron
5 . Ha r ry Goyen
6. Frans Mol lee
7 . Re i na Venema
8. Martin Clerc
9. Gerda Kleiman

BAAN 5, poule-uitslag:

1. George Fels
2. Patrick Oosterl ing
3. Jan Venema
\. Ronald Levering
5. Jan Odolphi
6. lneke de Roos

7. Lies v.d. Berq
B. Fred de Haas

1. Dick Himpers
2. Mans Adriani
3. Krijn Bak
4. Jos de Jager
5. Nel Bontes ex aequo met

tls Klaver
T.Rinske de Jager
B. Mar i a Bi snaths i nqh

BAAN 4, poule-uitslag:

1. Aad Goedhart
2. Ronald Brinks
3. Tineke Himpers
4. Gerard Venema

5. Cees Kl e i man

6. Gerry Mobron
T.Annet v.d. l{íel
B. Nanda Bourret
9. Marianne Brinks

HTT
BLA
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VOORAF:

Tussen de rneespclende bestrrtrrsleden Tinel<e en Dick Himpers, alsmede onze
Lt.titrt'I [,ct.r Sclril-rg-rcrr, wltrl ,rrrtlt'r lirrrl ()vct(]r'ngck<.rttte rr, tl.rt /i i brr itt'rr trrt'rlc-
dinging zouden spelen. Derhalvc zLrl lcrr deze nanren niet op hct eindresul-
taa t voorkonen .

Bij deze nog onze dank aan Ferry Klaver, die op deze dag vanwege zijn
blessure aan de kant moest bl ijven, doch bereid/ was als wedstrijdleider/
t i j dwaa rneme r op te t reden .

Ook hierbii onze dank aan de wcdstriidkontrdlekornmissie bestaande uit
Marianrre 8rirrk., t,rr M,rr tirr (. lt'rt., tlit' tlt' uitsl(r(lL'n v()()r' jullic ()l) r'('n rijt je
hebben gezeL cr) toL orrder:,Iaarrd t-ersulL.i.lL zijn gckorrrcrr:

1. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

"'l????'t???1??
4. Pe te r B loenr

5. Mans Adriani

6. Patrick Oosterl ing

7. Ronald Brinks

8. Piet Koopman /
9. Hans Joosten

10. Gerard Venerira y'

I 1. lr|i I Mobron

12. Harry Goyen

13. Ben van Bommel

14. Krijn Bak

15. Cees Kleiman V
16. Jan Venema /
17. Ronald Levering

i8. Jan 0dolphi

I 9. Pau I Knaap

20. Jos de Jager

21 , I neke de Roos /
22. Marijke Clerc

23. Frans Mol lee

24. Re i na Venema y'

25. Martin Clerc

26. Ge r ry Mob ron

21 . Annet v.d. !Jíel

28. Nanda Bourret

29. I neke Venema 1

30. Ne I Bontes en E I s Kl aver y'

32. Rinske de Jager I
33. Maria Bisnathsingh

3\. lneke de Haas

35. Lies v.d. Berg

Voor de statistieken:
- Hoogst geë ind igde danre is

I neke de Roos

- Grootste overwinning in 10 mi-
nuten spe I en behaa I d door het
gelegenheidsduo

Ben van Bommel g Peter Bloem

( r+o - 3 ).

- 2 partijen eindigden in een
gel ijkspel

- we spee I den d i t ee rs te tou rnoo i

met 42 dee I nemers.

Bekendmak i ng van de n rs .

1

2

3

en

36

a. s. zondag i n de kant i ne.
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ENQUETE KENN I NGSMAK I NGST0URN00 I 3oktober1982

Naam

Spee I vo rm

Lot i ng

Tijdsduur van een
partij

Suggesties inhoud

Vinden jullie het leuk
om voor een "prijs"
te spel en?

wel /n iet goed

we I /n i et goed

te Iang/te kort/goed

jalneen, indien ja, s.v.p.

medaille

vaan tj e

aardigheidje

x)

Inschrijfgeld t.b.v. prijzen tot í
pe rsoon .

(bedrag omci rkelen)
Hoevee I keer per jaar herha I en: 1 ,
(omci rkelen)

aangeven in welke vorm

1,--/2,--/3,--/4,--/5,-- of meer per

2, 3, \, 5, 6

Andere ideeën/of suggesties in het algemeen:

2 JANUARI 1983

Al leen n ieuwjaarsrecept ie

of ook spelen

: jalneen

: j a/neen

*) doorhalen wat niet wordt verlangd.



I NSCHR I JFFORMUL I ER

Fami I ienaam

Naam kind, leeftijd,
jongen/meisje

SINTERKLAASFEEST

:1
2

3.

A.

: ui ts I u i tend zakje snoepgoed, verzorgd door
B.C. Schagen

eigen cadeautje verzorgd door de ouders tot
max.l 10,--

ve r langd.

Cadeau

{
Doorha I en wat n i et wordt

Suggesties cadeau

S.v.p. inleveren, uiterl ijk 1 november a.s. bij Tineke Himpers.
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