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gGHAGIEN

INFORMATIEBULLETIN van de
BADI\4INTONCLUB SCHAGEN,

le jaargang nr. 5

Bestuur:
Dick Himpers (voorzitter)
Tineke Himpers (secretaresse)
Fazantenhof 24
I742 AJ SCHAGEN, telefoonnr.: 02240-975f0
Ferry Klaver (penningmeester)
Merelstraat 29
1742 JK SCHAGEN, telefoonnr.: 02240-98743

Beste B.C. Schagenaars,

Het eerste clubblad van f983 is weer gevuld met belangrijke
mededelingen en verrichte feiten.

Wij verzoeken de leden onderstaande data in hun agenda, op de
kalender, of waar dan ook te noteren, zodat niets ongemerkt
voorbi3 zal- gaan.

ZAÀLSCHEMA & ZAALDTENST

20.03.1983
Badminton van 9.30 L/m 13.30
Nakompetitie B.C. Schagen-'t
Ladderkompetitie

27 .0 3. r9B3
GEEN badmi-nton

uur
Zwin

Zaaldienst:
Ronald en Marianne
Brinks

Zaaldienst:
Martin Clerc
Tiny de Vries

Zaaldienst:
George Fels
Lies van de Berg

Zaaldienst:
Fred de Haas
Adriênne Goyen

Zaaldienst:
Geert Harms
Liesbeth Schot

03.04.r983
GEEN badminton (le paasd.g)

10.04.r983
Badminton van 9.30 t/m f3.30 uur
Ladderkompetitie
Baan 6 kinderbadminton

17.04. r983
Badminton van 9.30 L/m 13.30 uur
Nakompetitie B. C. Schagen-Oran j e Iriit ' 7 3
Ladderkompetitie

24.0 4. r9B3
Badminton van 9.30 t/m f3.30 uur
Nakompetitie laatste wedstrijd:
B.C. Schagen-Zeemacht
Ladderkompetitie laatste dag.

01.05.r983
GEHBLE DAG badminton
KON ING INNEDAG- tournoo i
Inschritven: f 2,50 bij Jos

kantine
Heerkens in de



08.05. r9B3

Aanvang I1. uur.
Dus spelen vanaf 9.30 uur en na af-
loop van de vergadering.
Tijdens de vergadering kunnen de kin-
deren van de banen gebruik maken.

-2-

Z aaldiens t :
Myrna van de Heuvel
Jan Huisman

Zaaldienst:
Rinske & Jos de Jager

Z aald iens t :
Roy Jones & Dick Himpers

Zaal-dienst:
Hans Joosten & Ferry Klaver

Zaaldienst:
Cees & Gerda Kleiman

r5.05. r983
Badminton van

22.05.1983
GEEN badmi-nton

9.30 L/m 13.30 uur

(Pinksteren )

29.05.1983
Badminton van 9.30 L/m 13.30 uur

05.06. r9B3
Badminton van 9.30 L/m 13.30 uur
Baan 6 voor de kinderen

L2.0 6. r9B3
SLOTTOURNOOI, LAATSTE SPEELDAG VAN
HET SEIZOEN

LEDENADMINISTRATIE

Opzeggingen:
Voor haar is in
plaats gekomen:

Nieuwe leden:

Marijke Clerc v'

de
Tiny de Vries L

Hans Schaay
Ben Gagliardi u

Henry Wagenvoorde.

BAAN ZES

Zoals jul}ie inmiddels aI gemerkt zullen hebben en tevens al
gekonstateerd, zaL op elke eerste zondag van de maand baan 6
worden gereserveerd voor de kinderen van de B.C. Schagenleden.
AIs proef laten we de kinderen hun gang nog gaan, echter op de
a.s. ledenvergadering op B mei komen we hier nader op terug.
De uitslag van de hiervoor gehouden enquête bedroeg positief.

KOMPETITIE

Ons kompetitieteam, bestaande uit Karin Wiltenburg, Tineke Hj-m-
pers,. John Ritsema en Ferry Klaver zijn in hun poule als tweede
geêindigd, hetgeen impliceert, dat zíJ zijn gepromoveerd van de
4e klasse naar de 3e klasse.
Mochten er onder onze leden dames en heren zijn die ook kompeti-
tie willen spelen, dan kunnen zíJ dit kenbaar maken aan de op de
algemene ledenvergadering van I mei a.s. te kiezen T.C. (techni-
sche commissie).
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NA-KOMPETITIE

Ons nakompetitieteam, bestaande uit de dames Ineke Venema,
Ineke de Roos, Marianne Brinks en de heren Peter Bloem,
Gerard Venema, Ronald Brinks, hebben inmiddels al wat wed-
strijden afgewerkt. Voor de geïntresseerden onder jullie
volgen hier de uitslagen van de tot op heden gespeelde wed-
strijden.
I t zwin
B.C. Schagen
B.C. Schagen
Oranje Wit
Zeemacht

LADDERKOMPETTTIE

B.C. Schagen
De Burcht
Polisport
B.C. Schagen
B.C. Schagen

4-4
3*5
6-2
7-r
5-3

Na aanvankelijk wat startproblemen te hebben gehad, blijkt
de l-adderkompetj-tie toch in een behoefte te voorzien. Wanneer
gespeeld kan worden, zijn de aanvragen tot spelen groter dan
er beschikbare ti-jd is. We gaan tot en met 24 apri-l a.s. door
en maken dan de ej-ndstand op, oft vervolgens op deze stand in
het nieuwe seizoen dóór te qaan.

TUSSENDOOR

Op zaterdagavond, 16 april a.s., aanvang 20.30 uur in de kan-
Ji€ tán de sporfzaat- Waldervaart organiseert de B.C. Schagen
voor haar l-eden en introducées een SJOELAVOND.
Wijwi1Ienereengeze11igeavondv6.Ïnffieenongedwongen
sfeer. Kun je niet of wÍl je niet aan de wedstrijden deelnemen,
maar heb je toch zin om te komen, dan ben je uiteraard van harte
welkom.
Zíj, die op die avond wel willen sjoelen, kunnen zich bij Jos
in de kantine opgeven. Neem je je echtgeno(te)ot, vriend-of
vriendin mee, geef dj-e er dan getijk bij op.
Inschrijfkosten f 2,50 per persoon; dit ter dekking van de kos-
ten van bittergarnituur.

We spelen die avond verdeelt over zes tafels. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen zullen er voldoende partijen gespeeld wor-
den, om iedereen aan z'Ír trekken te laten komen. Een "sjoel-
komtnissie" bestaande ui-t Annet van der Wiel-, Peter Bloem en Ferry
Klaver zullen de spelregels opstellen, die op de dag van spelen
aan iedere deelnemer zullen worden bekend gemaakt.

B MEI A.S. ALGEMENE LEDENVERGADERING

In het belang van jezelf en de club wordt i-edereen verwachtl I !

De agenda zteL er als volgt uit:
l) Opening om Ir.00 uur
2) Behandeling ingekomen stukken

Financieê1 verslag penningmeester
Verslag secretariaat
Zaaldienst
Kontributie/shutt les
Begroting seizoen 1983 /1984
Training zondagmorgen/vri jdagavond
Jeugd B.C. Schagen
Verkiezing diverse bestuurs/kommissiefunkties

3
4
5
6
7
B

9
r0)



1)
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11 ) Rondvraag
t2) Sluiting.

TOELICHTING OP DE AGENDA

De vergadering wordt ulterlijk geopend om 1f.00 uur.
Het Bestuur stelt het op prijs, dat zoveel mogelijk leden
(eigenlijk iedcreen!) aanwezig zullen zijn.
Er kunnen beslissingen worden genomen, die voor elk lid
van belang zi1n.

Ingekomen stukken zullen worden behandeld.
Heb je derhalve suggestles of mededelingen, zeL het op papier
en zorg dat de secretaresse het ontvangt.

De penningmeester legt over de ontvangsten en uitgaven ver-
antwoording af. Iien overzicht hiervan ontvangt elk lid op
de vergadering.

De secretaresse geeft een overzicht van de behandelde stuk-
ken in het afgelopen seizoen; een overzicht ontvangt elk
lid eveneens op de vergadering.

Bij dit punt wlllen we nader ingaan op het verrichten van
zaaldienst, daar gebleken is, dat hierover noq niet ieder-
een juist geïnformeerd is.

De kontributie voor het nieuwe seizoen zaI hierbij worden
besproken, zomede het ge/verbruik van de shuttles-

7) De penningmeêster brengt zijn begroting voor het seizoen
1983/L984 ter tafel. Op-of aanmerkingen kunnen bij punt II
behandeld worden. Elk lid ontvangt een afschrift van deze
begroting.

B) De training op de zondagmorgen voor de rekreatiespelers zal
hierin worden besproken. Is er belangstelling voor r zQ ja
hoeveel weken etc.

2)

3)

4)

s)

6)

e) Bij dit punt willen we ingaan op de maandeli
baanreservering voor de jeugd.
Tevens wi1 het Bestuur de vergadering horen
heid tot het opstarten van een jeugdafdeling
B.C. Schagen.

voorzitter
secretaresse
penningmeester

jks terugkerende

over de mogelijk-
badminton

(herki-esbaar )

(niet herkiesbaar)
(herkiesbaar )

I0) Bij dit punt zullen de verki-ezingen van bestuurs-en kommissie-
funkties aan de orde komen.

Aftredend ziSn:
Dick Himpers
Tineke Himpers
Ferry Klaver

Kandidaten voor bovenstaande funkti-es kunnen zich tot
uitertijk 48 uur vóór de vergadering schriftefijk opgeven
bij het secretariaat.



a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Tevens komt aan de orde:
verkiez i-ng kaskommiss ie
verkiezing redaktieteam kfubbulletin
verkie zíng technische kommj-ssie
verkiez inq evenementenkommiss ie
verkiezing tournooikommissie w.o. Iadderkompetitie
verkiezing kompetitieleider (ster) w.o. nakompetitie.
Kandidaten voor één of meerdere funkties kunnen zich
eveneens tot uiterlijk 48 uur vóór de vergadering
schriftetijk aanmelden bij het secretariaat.

Sluiting van de vergadering omstreeks I2.00-f2.f5 uur
gepland.

TERUGBLIKKEN

r1)

L2)

Op 30 januari j.1.
Tussen 19 dames en
gestreden.
Nadat de voorronden
dames:

Tijdens de rondvraag kunt U Uw
aan het Bestuur kwijt.
Alle vragen worden genoteerd en

vraqen en/of opmerkingen

op volgorde behandeld.

hielden
24 heren

we 't KLAAS PLOEGERKLUBTOURNOOI
leden werd om de wisselbekers

waren verspeeld plaatsten zich de volgende

I
2
3
4
5
6

Helaas moest Myrna afvallen wegens
wedstri j dpunten.

heren:

Christien Speur
Ineke Venema
Lies v.d. Bcrg
Incke dc R<-:os
Nel Bontes
Maureen Speets
Myrna v.d. Heuvel

inder behaald saldo

Dick Hj-mpers
Jan Venema
Hans Joosten
I"lans Adriani
Frans Mollee
Piet Koopman

Reina Venema
Tineke llimpers
Mariannc l-]rink:;
Adriénne Goyen
Gerda Klei-man
Karin Wiltenburg

r20 pnt.
1IB pnt.
f15 pnt.
r03 pnt.
103 pnt.
I00 pnt.

I22 pnt.
l2I pnt.
]rB pnt.
lI3 pnt.
1I1 pnt.
I02 pnt.

75 pnt.
72 pnt.
73 pnt.

7
B

9
IO
ll
L2
l3

95 pnt.
94 pnt.
94 pnt.
85 pnt.
84 pnt.
77 pnt.
77 pnt.

L02 pnt.
r00 pnt.
99 pnt.
99 pnt.
87 pnt.
84 pnt.

1) René Turpijn
2) John Ritsema
3) Ferry Klaver
4) Leo Schippers
5) Gerard Venema
6) George Fels

Dames:

Lies v.d. Berg
Karin Wiltenburg
Tineke Himpers

a

I
9

10
1L
T2

Na het verspelen van de daarop volgende ronde, bestaande uit
mixpartijen, waarbij een ieder ziln/hraar behaalde wedstrijdpunten
individueel- telde, ontstonden de volgende finaleplaatsingen.

Heren:

Ferry Klaver
John Ritsema
Dick Himpers

B9 pnt.
93 pnt.
87 pnt.
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Weds Lr i jde r-r :

Lies v.d. Berg Karin Wiltenburg 0-11
Tineke Himpers Lies v.d. Berg 1I-0
Karin Wiltenburg- Tineke Himpers 6-11

WISSELBEKERHOUDSTER: Tj-neke Hi-mpers

Heren:
Dick Himpers
Ferry Klaver
John Ritsema

John Ritsema
Dick Himpers
Ferry Klaver

3-r5
r5-7
r5-6

WISSELBEKERHOUDER: John Ritsema

Uw adres voor

EERSTE KWALITEIT

VLEES EN
FIJNE VLEESWAREN

is kwaliteitsslager

-tf PLoEcER

Noord 44 - Schagen - TeleÍoon .12350

RUND., KALFS., HOLLANDS LAMS.
EN VARKENSSLAGERIJ

i
li. *^4
L
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l.;
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op6 maart 1983 werd een z g. MIXTOURNOOI

Als U tijdens het serveren
één van Uw voeten optilt !

ingelast, deels
deels als "testcase"om de middag te vullen met iets zinnigs en

deze tournooivorm "uit te proberen".

Nou we hebben rt geweten.

Unaniem was iedereen het er over eens dat dit gewoon
was.
Daar dit tournooi "een tussendoortje" was, \daren geen
beschikbaar.
Dj-verse suggesties (kosteloos) werden geaccepteerd en
we straks tot de volgende prijsuitreiking:

"te gek"

pri j zen

komen



HOOFDPRIJS: de vulling van een luchtbed.

Dames/lleren:
f) Reina Venema

Leo Schippers
Ferry Klaver

2) fnckc dc l{oos;
John ltitsema

3) Ineke Venema
Gerard Venema
Hans Schaay

DERDE PRIJS: één
(s. v

-7-

gemiddelde I,555 punten
tt 2100 '
" 2100 '

qcnriddcldc | ,429 puntcn
" I ,429 ',

gemiddelde I,333 punten,' I ,375 *

" 11375 '
jaar gratis douchen bij je moeder thuis.
.p. zeLf zeep meenemen).

brj

/
v

TWEEDE PRIJS: één maand gratis op de roltrappen
Vroom & Dreesmann.

FRANS WENDBL VOLLEYBALTOURNOOI.

13 Maart j.1. deed een team van de B.C. Schagen mee aan het
door de afd. volleybal van Polisport georganiseerde rekrean-
tentoirrnooi.

Ondanks het feit, dat heftig partij werd geboden moesten wi-j
toch elke wedstrijd met verlíes afsluiten.

Eindstanden na 2 x 20 minuten spelen van resp. 3L-47 , f4-53
en 27-49, gaven ons geen recht op een eervolle vermelding.

En toch hebben we genoten van deze dag.
B.C. Schagen bedankt hierbij Ferry Klaver, Jan Huj-sman, Jan
Venema, Gerard Venema, George Fels, Peter B1oem, Tineke Himpers
en Leo Schippers voor hun inzet.

Eên ding vonden we toch we1 minder gunstig. fn de tweede partij
ging Jan Venerna voor de zoveelste keer van zijn leven door zijn
enkel na een ongelukkige botsing met één van de medespelers.
Dick Himpers mocht toen invallen, voor zegge en schrijven
40 seconden!

TENSLOTTE

Willen we nog John Ritsema bedanken voor het organíseren van de
lekkernijen tijdens het Klaas Ploegertournooi-, de kantine voor
de prijskorting op de dranken aangeboden namens de B.C. Schagen
en Jan Venema voor de administratie tijdens het op 6 maart j.1.
gehouden tournooi

Dit was het weer voor deze keer.
De groeten van de redaktie.


