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Agenda’s paraat! 
 
17 mei : 

Zeewally Open! 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

HET BESTUUR 
 

 

 

 

Ook in dit nummer: 
 
Tussenstanden competitie 
 
Grote Clubactie groot succes 
 
en: Vrijwilligers gezocht! 
 

Kijk ook op de website www.zeewally.nl 
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Remco van Beek Erwin van de 

Beek 
Hans Lewis Leon van de 

Kevie 
Linda Beekman 

 
Voorzitter Jeugdvoorzitter Penningmeester Secretaris Competitieleider 

sr. 

CONTACTPERSONEN 
 
Voorzitter:   
Remco van Beek 
 
 
voorzitter@zeewally.nl 
 

Penningmeester: 
Hans Lewis 

 
 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 
Leon van der Kevie 

 
 
secretaris@zeewally.nl 

Competitieleider Junioren: 
Josette Zaalberg 
 
 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
 
 

Competitieleider Senioren: 

 
competitie@zeewally.nl 
 

Ledenadministratie: 
Wim Harenberg 
ledenadministratie@zeewally.nl 
 

Trainers:  
Max Sibbald &  
Rien van Campen (beginnende senioren) 
Manon Sibbald ( manon@manonsibbald.nl ) 
Kasper Hijne ( kasper.hijne@hotmail.com ) 
 

Redactie Shuttle Express: 
Erik van Gemert 
 
 
shuttle@zeewally.nl 
 

Voorzitter jeugdcommissie: 
Erwin van de Beek 
 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
 

Redactie website: 
Ronald Mol 
 
postmaster@zeewally.nl  
 

Sponsorcommissie 
Erwin van de Beek 
Hans Lewis 

Activiteitencommissie: 
Erik van Gemert, Mariska Kooi, 
Daniël de Lijster, Denise Hornsveld 
Rianne Doorn en Nick Hidding 
activiteitencommissie@zeewally.nl  
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MET IN DEZE UITGAVE... 
 
 
Competitie junioren (Inclusief tussenstand Knipscheerbeker) 5 

Tussenstand senioren competitie 8 

Grote Clubactie groot succes 11 

Even voorstellen: Bjorn Hottinga (stagiair) 13 

Nieuwe leden 14 
Aankondiging: Zeewally Open (17 mei) 15 

Vrijwilligers gezocht! 15 

Badmintonnieuws 17 

Fijne feestdagen! 18 

 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

 

 

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ZEEWALLY.NL  
 

              Oktober          November         December 
  3 oktober Emiel Helmich 
  4 oktober Erica Faddegon 
17 oktober Annemijn Stokkentreef 
18 oktober Ineke van der Linden 
26 oktober Raphaël van de Beek 
28 oktober Kim Houtkamp 
29 oktober Mirjam te Rietstap 
31 oktober Bart-Jan Stehouwer 
31 oktober Martijn Rink 
 
 
 
 
 
 

  1 november Mirjam Maat         
  1 november Igmar Nooteboom 
19 november Michel van Buul 
19 november Mirjam Govaers 
20 november Nathan Veersma 
21 november Hans Lewis 
28 november Lotte Meijer 
28 november Richard Tinge 
29 november Jeanette van den  
                       Broek 
 

  5 december Annelies van der Male 
  8 december Ben Groenenboom 
11 december Frans Hoolsema 
15 december Lars Wittebrood 
17 december Monica Molenaar 
17 december Milco Nielen 
17 december Alexander Stank 
18 december Maaike Dix 
21 december Marije Boersma 
21 december Erik Meerbeek 
25 december Denise Hornsveld  
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VOORWOORD: ERIK VAN GEMERT 
 

Ik zou voor elke editie iemand anders vragen om het voorwoord te doen, maar door een 
combinatie van factoren doe ik het nu toch weer even zelf. Dat komt omdat ik niet zo snel 
iemand heb kunnen vinden die er op dit moment tijd/zin in had, en bovendien heb ik zelf 
ook weer eens het één en ander te vermelden. 
 
Maar dat komt zo wel, eerst een terugblik op 2014. Het jaar is immers alweer bijna voorbij. 
We hebben dit jaar een mooie kampioen gehad (Team J4 vorig jaar). En zoals op de 
volgende pagina’s te zien is, is het zeker niet ondenkbaar dat we volgend jaar weer één of 
meerdere teams mogen bekronen. Het is goed om te zien dat we in verschillende poules 
bij de top meedraaien, bij zowel junioren als senioren, al moet gezegd worden dat het bij 
de senioren ook vooral het werk van junioren is.  
 
Zo kom ik bij een mooie constatering: ik zie het niveau van de junioren elk jaar weer 
stijgen. Dit komt naar mijn idee vrijwel zeker door de jeugdbegeleiding van 
eredivisiespeelster Manon Sibbald (onder onmisbare assistentie van Kasper Hijne 
uiteraard), die het vanzelfsprekend veel beter doet dan ik dat in mijn tijd deed. Hulde en ga 
zo door! Ik hoop bovendien dat we de talenten ook echt binnen de club kunnen houden, 
en een goede begeleiding is daar noodzakelijk in. Uiteindelijk zal dat de hele club helpen, 
als je op een hoger niveau meedraait is de sport ook weer aantrekkelijker in het dorp. 
 
Dan kom ik toch bij mijn eigen vermelding. Sinds ik gestopt ben met spelen merk ik, terwijl 
ik dat niet zo verwacht had, dat ook de motivatie om mij voor de club in te blijven zetten 
zeer sterk naar beneden is gegaan. Ik doe de vrijwillige werkzaamheden nu haast met 
tegenzin, en ik denk niet dat dat de bedoeling is. Vandaar dat ik heb besloten om te 
stoppen als vrijwilliger voor de club.  
 
Dat betekent dat er een aantal dingen vrij komen voor wie er zin in heeft. Ten eerste de 
Grote Clubactie. Die gaat de afgelopen jaren steeds beter, dus het is een mooi moment 
om er in te stappen. Tevens kost het weinig tijd en levert het de club veel op, iets moois 
om verantwoordelijk voor te zijn. 
 
Ook het maken het van blad wat je nu aan het lezen bent is één van de taken die ik 
neerleg. Ik ben dus op zoek naar iemand die dat van mij over wil gaan nemen. Bij 
voorkeur (vooral voor degene zelf) iemand die een beetje met Word overweg kan, want 
het kan op z’n tijd aardig worstelen zijn. Daar wil ik in het begin best mee helpen want ik 
heb de gebruikelijke trucjes nu wel uitgevogeld.  
 
Later in deze editie staat hier nog wat meer over. Laat het alsjeblieft weten als je dit van 
mij over zou willen nemen, ik zou het zonde vinden als niemand bereid zou zijn het te 
doen. Dat ik mijn positie in de activiteitencommissie neerleg is een minder groot probleem, 
want daar zitten voorlopig nog mijn vijf lieve ex-teamgenoten. Maar! Als je dus denkt van 
hé, ik doe nog niet zoveel voor de club en wil mij toch eigenlijk wel eens inzetten, laat het 
weten! Voor nu zeg ik dan vaarwel.



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

5 

COMPETITIE JUNIOREN (INCLUSIEF KNIPSCHEER) 

 
De competitie is inmiddels meer dan halverwege, hoogste tijd om de balans op te 
maken! We lopen er per team doorheen. 
 
Team J1 
 

 
Team J1 draait goed mee in hun poule. Na 8 gespeelde wedstrijden staan Nigel, Bart-Jan, 
Maaike en Rosa-Sophie (geholpen door invallers Neve, Marije, Celine en Esther) op de 
derde plaats met maar 9 punten achterstand op koploper Houten. Met nog vier wedstrijden 
te spelen is er dus nog van alles mogelijk. Toch moet daarbij gezegd worden dat Houten 
en Castellum niet meer tegen elkaar hoeven en ook ons Team J1 niet meer tegen Houten 
hoeft, wat het wel lastiger maakt. Maar, sluit niks uit! 
 
Team J2 
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Met al 9 wedstrijden op de teller staat Team J2 (Corne, Mitchell, Neve en Marije, geholpen 
door invallers Raphael, Joshua, Annemijn en Esther) op een mooie vierde plek. Heel veel 
ruimte voor stijgen en zakken is er niet meer in de vijf resterende wedstrijden, hoewel er 
zeker nog naar de derde plaats gekeken mag worden. Het kampioenschap zit er niet meer 
in, dat lijkt overtuigend naar J2 van De Zender te gaan. Succes nog! 
 
Team J3 
 

 
 
Dan de toppers van Team J3. Raphael, Ties, Daphne en Annemijn (met invaller Esther) 
staan na 9 wedstrijden op de eerste plaats! Spannend is het wel, nu nummer twee Inside 
’82 nog een wedstrijd te goed heeft en nog niet verloren heeft. Ook J3 van Castellum doet 
nog goed mee. De onderlinge wedstrijden tegen Castellum en Inside zullen dus beslissend 
worden. Het mooie: de wedstrijd tegen Inside staat gepland voor de laatste speeldag van 
het seizoen! Er is dus een goede kans dat het die laatste dag beslist gaat worden. 
 
Team J4 
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Het jonge team J4 (Boaz, Liam, Esmee, Celine en Esther, met invaller Pepijn) doet het 
met een voorlopige tweede plek ook erg goed. Naar de eerste plek hoeft alleen niet meer 
gekeken te worden, J8 van BAN staat maarliefst 21 punten los. Het moet heel gek lopen 
wil ons J4 dat in 4 wedstrijden nog inhalen. Eerst moet er nog maar voor die tweede plek 
gestreden worden, want J4 van Harderwijk staat maar één punt achter en heeft een 
wedstrijd minder gespeeld. Ook voor ons J4 staat dus nog een spannend slot te wachten. 
 
Tussenstand Knipscheerbeker 
Dit alles leidt tot de volgende tussenstand in de Knipscheerbeker. (Let op, die is nog niet 
helemaal tot het eind bijgewerkt) 
 
Speler  Gespeeld Wedstrijden  Games  Punten               . 
1. Annemijn  6  6-0 (100%)  12-1 (92,3%)  269-149 (64,4%) 
2. Celine  6  6-0 (100%)  12-2 (85,7%)  287-137 (67,7%) 
3. Marije  7  6-1 (85,7%)  12-4 (75%)  311-218 (58,8%) 
4. Ties  6  5-1 (83,3%)  10-3 (76,9%)  248-193 (56,2% 
5. Rosa-Sophie 5  4-1 (80%)  8-2 (80%)  196-132 (59,8%) 
6. Esmee  5  4-1 (80%)  8-3 (72,7%)  218-135 (61,8%) 
7. Raphael v/d B. 7  5-2 (71,4%)  10-4 (71,4%)  245-186 (56,8%) 
8. Bart-Jan  5  3-2 (60%)  6-4 (60%)  179-119 (60,1%) 
9. Nigel  5  3-2 (60%)  6-4 (60%)  176-146 (54,7%) 
10. Daphne  5  3-2 (60%)  7-5 (58,3%)  214-195 (52,3%) 
 
Dit is dus maar een tussenstand, gemaakt op 13 november. Het kan nog alle kanten op. 
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TUSSENSTAND SENIOREN  COMPETITIE 
 
Ook de senioren zijn ver gevorderd in de competitie. Laten we kijken hoe de verschillende 
teams het tot nu toe doen. 
 
Team 1 
 

 
 
Team 1 lijkt er op het eerste oog met de vijfde plek niet heel best voor te staan, maar 
Daniel, Nick, Mariska, Rianne en Denise (geholpen door vaste invallers Rien en Wiard) 
hebben zich in de grote middenmoot gevestigd. Er kan voorzichtig naar boven gekeken 
worden, hoewel ook de onderste teams nog in de gaten gehouden moeten worden. Het zit 
zo dicht bij elkaar door de vele 5-3 uitslagen in deze poule. Alleen Badso 1 lijkt zich 
daarvan te kunnen onttrekken en staan dan ook met kop en schouder bovenaan. Achter 
Badso staat er echter nog veel op het spel voor Team 1! 
 
Team 2 
 

 
 
Team 2 zit in een kleine poule en heeft dus ook nog maar zes wedstrijden gespeeld. 
Frans, Leon, Erik, Ronald, Lars, Linda, Judith en Jennifer staan na die partijen op de vijfde 
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plek, met maar twee puntjes voorsprong op de nummer laatst. In de laatste vier 
wedstrijden is het dus zaak om alle zeilen bij te zetten en vol voor de punten te gaan, om 
degradatie te voorkomen. Daarin moeten ze nog tegen alle teams boven hun, dus het zou 
goed zijn om daar wat puntjes van af te snoepen! 
 
Team 3 
 

 
 
 
Team 3 staat er een heel stuk beter voor. Na negen gespeelde potten staan Emiel, 
Alexander, Miriam en Tosca (geholpen door een waslijst aan invallers) op een mooie 
tweede plek, met maar twee punten achterstand op Helios 6 maar ook maar twee punten 
voorsprong op Irene 3. Het zou een bijzondere prestatie zijn als dit jeugdige team 
kampioen zou worden om te promoveren naar de tweede klasse, maar laten we nergens 
op vooruit lopen. Op 21 december en 11 januari volgen namelijk nog de thuiswedstrijden 
tegen Helios en Irene. Die zullen voor een groot deel bepalen hoe de strijd in deze poule 
af gaat lopen. 
 
Team 4 
 
Het tabelletje paste hier niet meer, kijk op de volgende pagina. 
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Het grote samengestelde Team 4 staat er netjes voor. Jesse, Remco, Michel, Frans, Max, 
Ronald, Chloë, Kelly, Renate en Cecile (met invaller Celine) staan op een goede vierde 
plaats in de poule. Het enige team wat we in de vierde klasse hebben staat daarmee 
lekker in de middenmoot. Een plaats stijgen of zakken kan nog, maar heel veel naar boven 
of beneden hoeft niet meer gekeken te worden in de laatste vijf wedstrijden van het 
seizoen. Daarin is het vooral belangrijk dat de spelers plezier hebben en ervaring opdoen. 
Wie weet wat dat voor volgend seizoen dan allemaal kan brengen. 
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GROTE CLUBACTIE GROOT SUCCES 
 
We hebben dit jaar het beste Grote Clubactie resultaat behaald van de afgelopen jaren. In totaal 
heeft iedereen 332 loten verkocht, wat na aftrek van de beloningen een winst van €626,30 
betekent! Een fantastisch resultaat, waarvoor ik alle kinderen die meegeholpen hebben wil 
bedanken!  
 
Het lid met de meest verkochte loten was dit keer Boaz van Buul. Hij verkocht maarliefst 41 loten, 
wat hem een beloning van €30 heeft opgeleverd! Raphael van de Beek (33) en Fleur van Impelen 
(32) waren goede tweede en derde, zij verdienden allebei €22,50. 
 
Voor iedereen die zelf een lot gekocht heeft, de uitslag is bekend en staat hieronder! Als je het lot 
via eenmalige incasso gekocht hebt staat je lotnummer op het bankafschrift, tussen 16 en 27 
november.  
 
De belangrijkste prijzen (check voor de rest www.clubactie.nl, daar kan je ook je lotnummer 
invullen om te kijken of je iets gewonnen hebt): 

 

Hoofdprijzen 
         

1e prijs € 100.000,- 3803624
      

2e prijs Volkswagen UP! 3647930
      

          
Overige prijzen 

         

3e prijs 
Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v.  

€ 2.500,-    

 
1101252

        
4e – 6e prijs Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,- 

    

 
0206401 0380916 0843726

      
7e – 9e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 750,- 

   

 
0364852 0606393 2645515

      
10e –14e prijs Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen 

    

 
0074187 0639873 3349568 3875321 3883856

    
   

   

          
Prijzen op eindcijfers 

          

Laatste 6 cijfers 

goed 
  Geldprijs t.w.v. € 400,- 0310173 

     

Laatste 5 cijfers 

goed 
  Geldprijs t.w.v. € 350,- 0094031 

     

Laatste 4 cijfers 

goed 
  Trolley t.w.v. € 130,-           0001642      
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EVEN VOORSTELLEN: BJORN HOTTINGA (STAGIAIR) 
 
Aan mij is gevraagd om mij kort voor te stellen. Mijn naam is Bjorn Hottinga en ik ben 27 jaar. 

Momenteel heb ik bijna de studie Sport, Management en Ondernemen afgerond aan de 

Hogeschool van Amsterdam. Om mijn diploma te behalen dien ik onder andere nog een stage te 

lopen van 15 badmintonlessen en hiervan een verslag te maken. Deze stage ben ik momenteel 

aan het lopen bij B.C. Zeewally onder leiding van Max Sibbald op de dinsdagavond van 20:00 tot 

21:00. 

 

Naast badminton heb ik diverse andere hobby’s zoals muziek, films kijken en hardlopen. Zelf 

badminton ik bij B.V. Kwinkslag en speel ik tevens competitie. Op dit moment bezetten wij de 

derde plaats in de Hoofdklasse mannen.   

 

Minder ervaring heb ik met het geven van badmintontraining ten opzichte van het spelen op zich. 

Ik pak dingen echter snel op en zal altijd proberen een leuke en uitdagende training neer te zetten. 

Ik hoop jullie allemaal een keer te zien op de dinsdagavond. 

 

Bjorn Hottinga 
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NIEUWE LEDEN 
 
We zijn verheugd de volgende nieuwe leden te mogen verwelkomen: 
 
Nieuwe jeugdleden: 
Laura Koop                                         Mathijs van Dalen 
Sarah van Staverden                          Elianne Roest 
Mieke Buth                                           
Bren Groenenboom 
Kelly van Buiten 
Manizja Jamshidi 
Sedra Abdulkarim 
 
Nieuwe seniorleden: 
Richard Touw 
Gerda de Gunst 
Ron de Gunst 
Petra de Vries 
Hugo de Groot 

 
Van harte welkom en heel veel plezier op de club!
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AANKONDIGING: ZEEWALLY OPEN (17 MEI) 
 
De activiteitencommissie heeft iets nieuws voor iedereen in petto. Vanaf dit seizoen 
organiseren we het Zeewally Open! Het is een open toernooi, dus voor spelers van elke 
club. 
 
De eerste editie zal op 17 mei plaatsvinden in Het Baken. Het toernooi is geheel gemengd 
dubbel. Er wordt gespeeld in vier poules, 2x recreanten, één vierde klasse en één derde 
klasse. Inschrijvingen zitten niet gebonden aan die klassen, het kan zijn dat er bij 
overinschrijven (in overleg met de spelers) geschoven wordt. In de poule speel je één keer 
tegen elk team, waarna de top 2 in de prijzen valt. 
 
Het toernooi begint om 10:00 en is om 17:00 afgelopen, waarna we gezellig met zijn allen 
zullen gaan eten om de dag af te sluiten. Inschrijven kan over een aantal weken op de 
website of per mail (activiteiten@zeewally.nl). Via de mail en op de club zullen we 
iedereen laten weten dat de inschrijvingen open zijn en ook dan zijn de kosten voor het 
spelen en het eten bekend. Het is ook mogelijk wel mee te spelen en niet te eten, of 
andersom. 
 
Meer gedetailleerde informatie volgt nog, maar zet het nu alvast in de agenda! 17 mei! 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
 
Zoals al in het voorwoord aangegeven stop ik met mijn werkzaamheden voor de club. Ik 
heb het jaren met veel plezier gedaan en draag nu graag het stokje over aan andere 
mensen. We zijn nu dus opzoek naar: 
 

- Iemand die de Grote Clubactie op zich wil nemen 
- Vormgever voor de Shuttle Express 

 
Allereerst de Grote Clubactie. De werkzaamheden zitten vooral aan het begin van het 
speelseizoen. In de zomer moet je een bestelling doen bij de Grote Clubactie 
(verkoopboekjes en loten). Als je die binnen hebt moet je ze uitdelen aan de kinderen. Na 
een paar weken moet je ze weer terugvragen en dan hoef je alleen maar alle loten in te 
voeren in het systeem. Daar zit het grootste werk, je bent er wel een paar uurtjes zoet 
mee. Toch, piece of cake, of niet soms?! 
 
De Shuttle Express is ook niet bijzonder veel werk. Je vraagt om content, hoopt dat 
mensen dat ook aanleveren, en dat zet je dat allemaal bij elkaar in een Word document. 
Tevens kan je er nog bijschrijven wat je maar wilt. Al met al zo’n vier uur per uitgave, 
hangt er van af hoe handig je bent met Word. 
 
Dus, vind je het nou wel eens tijd om je ook eens in te zetten voor de club, of kan je nog 
iets extra’s doen? Laat het weten! Het zou zonde zijn als deze taken niet overgenomen 
worden dus kom op, doe nou gewoon! Al is het maar voor een supervet vrijwilligersuitje. 
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BADMINTONNIEUWS (VAN WWW.BADMINTON.NL) 

 

Start kaartverkoop NK 2015 
 
Volgend jaar vinden van vrijdag 30 januari tot en met zondag 1 februari in het 
Topsportcentrum Almere de Carlton Nederlandse Kampioenschappen 2015 plaats. 
De nationale badmintontop strijdt drie dagen lang om deze felbegeerde titel. 
 
De kaartverkoop voor de Carlton NK 2015 is gestart. Kaarten voor dit topevenement 
kosten in de voorverkoop (op www.badminton.nl) slechts 4 euro voor jeugd van 11 t/m 17 
jaar en 8 euro voor volwassenen (18 jaar en ouder). Aan de kassa kosten deze kaarten 
respectievelijk 5 en 10 euro. Kinderen tot en met 10 jaar hebben gratis toegang. 
 
Verenigingsactie 
Om het aantrekkelijk te maken om met jouw badmintonvrienden naar de badmintontop in 
Almere te komen kijken, is er een speciale verenigingactie. Bij iedere tien kaarten die 
worden besteld, ontvang je er één gratis. 
 
 

Een ticket voor het EK gemengde landenteams als origineel 

kerstcadeau 
 
Al aan een ticket voor het Europees kampioenschap Badminton gemengde 
landenteams als Kerstcadeau gedacht? Surf nu naar www.emtc15.eu en ontvang tot 
en met 31 december 20% korting op alle tickets met vermelding van de code 
'Christmas2014'. 
 
Van 11 tot en met 15 februari 2015 organiseert Badminton Vlaanderen het EK voor 
gemengde landenteams in de Sportoase in Leuven. België strijdt tegen Denemarken, 
Duitsland, Rusland, Engeland, Nederland, Spanje, Ierland, Schotland, Frankrijk, Polen en 
Zweden om de felbegeerde Europese landen titel. Een spektakel waar je niets van hoeft te 
missen. 
 
Op 11 december lanceerde Badminton Vlaanderen immers zijn Kerstactie. Tot en met 31 
december ontvang je 20% korting op alle tickets in voorverkoop. Surf nu naar 
www.emtc15.eu, klik op 'buy you tickets here' en geef op het einde van je bestelling de 
actiecode 'Christmas2014' in. 
 
Ligt er binnenkort bij jou ook een stapeltje tickets voor het EK onder de kerstboom? 
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FIJNE FEESTDAGEN! 
 
Ook namens het bestuur wens ik iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig 
2015! 
 
Erik van Gemert 
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COLOFON 
 
Sporthallen 
Het Baken, Horsterweg 25, Zeewolde, 036 -5223979 
Het Baken Sportcafé, 036 -5224051 
Zeewolderhoek, De Verbeelding 27, Zeewolde, 036 -5225980 
 
Informatie jeugd recreanten 
Lestijden Zeewolderhoek: zaterdag 9:00-10:30, 10:30-12:00 uur & 12:00-13:30 uur 
Contactpersoon: Erwin van de Beek 
 
Aanmelden / opvang nieuwe leden 
Via de ledenadministratie kunnen nieuwe leden zich opgeven voor een introductieavond.  
Deze wordt door Hans Lewis geregeld.  
T 036 - 5221897 
E-mail:  ledenwerving@zeewally.nl  
 
Afmelden 
Recreanten kunnen zich uitsluitend afmelden per 1 juni of per 1 december. Competitiespelers kunnen zich, 
in verband met het competitieseizoen, uitsluitend afmelden per 1 juni. In alle gevallen geldt een opzegtermijn 
van 3 weken. Afmelding dient schriftelijk plaats te vinden, liefst met vermelding van de reden van afmelden. 
Houd de opzegtermijn in ere in verband met het tijdig intrekken van de automatische incasso. 
 
Clubkleding 
De vereniging beschikt over een eigen clubtenue. Alle sr-competitiespelers moeten hierin hun wedstrijden te 
spelen. De kleding wordt gesponsord door diverse bedrijven. De clubkleding is te bestellen bij de 
kledingcommissie.  
Contactpersoon: Monique Stehouwer 
E-mail: kleding@zeewally.nl  
 
BC Zeewally op het Internet 
E-mail: info@zeewally.nl 
Website: www.zeewally.nl 
Twitter:www.twitter.com/bczeewally 
Ondersteuning en redactie: Ronald Mol 
 
Kopij clubblad Shuttle Express 
Kopij is van harte welkom en kan digitaal worden ingeleverd bij de redactie. (Word / Arial 11) per e-mail naar 
shuttle@zeewally.nl.  
 
De Shuttle Express komt 5 x per jaar uit. 
Per jaar wordt tevens 1 speciale Alg. Leden Vergaderingeditie gemaakt. 
 
Deadlines om kopij in te sturen    
10 februari,  
10 mei,  
10 augustus,  
10 oktober,  
10 december 
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