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Met in dit nummer: 
 
Alle teamindelingen én 
wedstrijdschema’s 
 
Training voor regionale talenten 
 
En: de zaalroosters t/m december 
 

Kijk ook op de website www.zeewally.nl 
            

DAG ZOMER, HALLO BADMINTON! 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

2 

 

HET BESTUUR 
 

     
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... 
 
 
Voorwoord: Michel van Buul 4 
Teamindeling en speelschema’s jeugd 5 

Regionale talent performance training Zeewolde 9 
Teamindeling en speelschema’s senioren 10 

Nieuwe leden 13 

Grote Clubactie 2014 13 

Notulen ALV van 25 maart 2014 15 
Verslag van de Rabo fietstocht 20 
Zaalroosters tot en met december 22 

 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 
 

              Juli          Augustus         September 
  5 juli Liam Wijnacker 
  6 juli Rosa-Sophie Lingeman 
  6 juli Boaz van Buul 
  8 juli Jesse van de Beek 
  9 juli Dick de Graaf 
12 juli Esther van der Ven 
15 juli Sanne Terpstra 
21 juli Volker Hälsig 
22 juli Bartel van Gorcum 
24 juli Raphaël van Buul 
25 juli Erwin van de Beek 
26 juli Willemijn van den Bedem 
 

  2 augustus Kasper Hijne 
  6 augustus Margarethe Hulsink 
  6 augustus Karin Verkerk         
  8 augustus Martin Wedekind 
10 augustus Fabiënne van de Beek 
11 augustus Piet Roskam 
11 augustus Erik van Gemert 
21 augustus Corné Boers 
24 augustus Agnes van der Meer 
25 augustus Mirne Hoolsema 
 

  3 september Bastiaan Hof 
11 september Nigel van der Poel 
15 september Esmee Piet 
18 september Daniël de Lijster 
19 september Jennifer Doortmond 
28 september Linda Beekman 
28 september Maikel van As 
29 september Chloë Amelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ZEEWALLY.NL  
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VOORWOORD: MICHEL VAN BUUL 
 

Een nieuw seizoen staat voor de deur! Terwijl we nog in Voorthuizen op de camping staan 
krijg ik de vraag om dit stukje te schrijven, helaas is de regen voorbij en is er eigenlijk niet 
zoveel tijd meer over, want er wordt weer buiten geleefd.  
 
In de wereld is het deze zomer een zeer bewogen tijd en het lijkt er af en toe wel op dat de 
aarde op zijn grondvesten staat te schudden. Zo heetgebakkerd als de eerste weken van 
de vakantie waren, zo heetgebakkerd was/is ook het geduld van vele, waardoor er een 
hoop onrust is. Gelukkig komt na zonneschijn ook de regen weer eens doorbreken en 
hopelijk geldt dat ook voor de mensen die voor al die onrust zorgen. Dat ze even wat tijd 
nemen van afkoeling en bezinning, zodat er weer over vrede gesproken kan worden. 
 
Onze vakantie 
We zijn met het gezin de 
volle 6 weken naar de 
camping geweest en 
hebben ondanks de regen 
een goede tijd gehad. De 
kids vermaken zich 
uitstekend met zwemmen, 
spellen en uiteraard 
werden ook de 
badmintonrackets in de 
droge periode veelvuldig gebruikt. Alle kinderen (Yentl, Raphael, Boaz en Shifrah) wilden 
graag met papa een shuttletje slaan, maar ik denk dat dat over een jaar of twee wel voorbij 
zal zijn en dat iedereen dan graag met Boaz een shuttletje wil slaan, want die heb ik het 
afgelopen seizoen echt grote sprongen zien maken. Ik ga er dan ook van uit dat dat het 
komende seizoen niet anders zal zijn gezien de passie en het fanatisme wat hij heeft 
tijdens en voor het spel. Ik kijk er dan ook naar uit om aan het seizoen te beginnen en te 
zien wat wij er ook aan kunnen bijdragen. Ik vind namelijk dat "bijdragen" in deze zin ook 
een sleutelwoord is, want zo vaak zeggen we "zien wat het ons oplevert/brengt", terwijl we 
zouden moeten kijken waar we kunnen helpen en deelgenoot kunnen zijn van een hele 
mooie en leuke badmintonvereniging. Als we namelijk gaan deelnemen zal je zien dat het 
automatisch ook veel vreugde en plezier oplevert, zowel bij de kinderen als volwassenen. 
Maar eerst bijdragen alvorens iets te verwachten, uiteraard wel met het doel om wat te 
bereiken, maar dat gaat één op één. 
 
Voor Boaz staat een seizoen voor de deur met 12 competitiewedstrijden die hij samen 
mag gaan spelen met Liam, Celine, Esmee en Esther. Liam is nieuw in het team en Esther 
heeft vorig seizoen al wat wedstrijden meegedaan. Thomas heeft helaas voor een andere 
sport gekozen en we wensen hem daar ook veel plezier toe. Wij zien uit naar een sportief 
jaar met veel speelvreugde samen met jullie allemaal.  
 
Groetjes, 
Michel van Buul 
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 TEAMINDELING EN SPEELSCHEMA’S JEUGD 
 

De jeugdafdeling telt dit jaar vier teams, eentje minder dan vorig jaar. Dit komt omdat de 
oudere jeugd grotendeels is doorgestroomd naar de senioren. Hieronder de jeugdteams 
van dit seizoen. 
 
Zeewally J1 
Team 1 wordt dit jaar gevormd door Nigel, Bart-Jan, Rosa-Sophie en Maaike. Het is dus 
een samenvoeging van team 2 en 3 van vorig jaar. Ze zullen gaan strijden in de klasse 
onder 17 jaar. Ze zitten in een poule met 7 teams en spelen dus in totaal 12 wedstrijden 
tegen jeugdteams uit onder andere Houten, Leusden en Amersfoort. Het volledige 
speelschema: 
 
 

 
 
 
 
Zeewally J2 
Team 2 bestaat uit Corné, Mitchell, Neve en Marije. De beide heren gaan voor het eerst 
competitie spelen. Neve zat een paar jaar terug al vast in een team maar kampte daarna 
met een blessure. Na vorig jaar een paar invalbeurten gemaakt te hebben is ze nu dus 
weer een vaste speler. Marije zat vorig jaar ook al in team 2. Ook dit team komt uit in de 
klasse onder 17. Zij hebben wel een volledig gevulde poule met acht teams, en dat 
betekent dus een vol schema van 14 wedstrijden. Het volledige speelschema (op de 
volgende pagina): 
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Zeewally J3 
Onze enige kampioenen van vorig jaar zitten dit jaar weer bij elkaar in het team. Raphael 
van de Beek, Ties, Daphne en Annemijn zijn dit jaar team 3. Na vorig jaar op overtuigende 
wijze kampioen te worden, zonder een wedstrijd te verliezen, kon dit team natuurlijk niet 
opgebroken worden. Dit seizoen komen ze wederom uit in de klasse onder 13, maar tegen 
zeven volledig nieuwe tegenstanders. Ze zullen er uiteraard alles aan doen om voor het 
tweede jaar op rij kampioen te worden. Het volledige speelschema: 
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Zeewally J4 
Ons jongste team bestaat dit jaar uit Boaz, Liam, Esmee, Celine en Esther. Liam en 
Esther gaan voor het eerst competitie spelen, terwijl Boaz, Esmee en Celine vorig jaar in 
team 5 zaten. Ze werden toen knap tweede in hun poule in de klasse onder 11. Dit jaar 
gaan ze onder 13 spelen, dus dat zal weer een hoop nieuwe uitdagingen en leuke 
wedstrijden brengen. Hier het volledige speelschema: 
 

 
 
Iedereen heel veel succes en vooral veel plezier! 
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REGIONALE TALENT PERFORMANCE TRAINING ZEEWOLDE 
 
Veel regionale talenten gaan verloren omdat ze bij hun vereniging niet de begeleiding 
krijgen die ze nodig hebben om een stapje verder te komen. Om verder te komen is het 
belangrijk om naast je reguliere  trainingen ook extra fysieke trainingen te doen.   
 
Voor de ondersteuning die nodig is moeten ze 
vaak reizen en zijn de trainingen vaak in de 
avonduren. Dit zorgt weer voor een extra belasting 
in de privésituatie, het contact met 
vrienden/vriendinnen en de schoolprestatie. 
Daarom willen we deze talenten in kaart brengen 
en ze extra ondersteunen op het gebied van 
fysieke trainingen, trainingsfaciliteiten en voeding, 
om er zo voor te zorgen dat talenten (deels) in 
Zeewolde kunnen blijven sporten. 
 
We concentreren ons eerst op de talenten in Zeewolde. Zij kunnen via Sportservice 
Flevoland een Regionale Talenten Status ontvangen. De doelgroep bestaat uit kinderen 
van 12 - 16 jaar. We hebben 24 talenten uit Zeewolde benaderd, we starten waarschijnlijk 
met 15 kinderen.  
 
Er doen 4 kinderen van Zeewally (Jesse, Chloë , Mirjam en Celine) met de trainingen mee.   
 
Het doel is om de fitheid van de talenten te vergroten en hierdoor de belastbaarheid te 
kunnen verhogen.  Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de kinderen hun ambitie 
behouden. De trainingen zijn niet sport specifiek. Daarom hebben we de talenten van 
verschillende sporten benaderd. De trainingen zijn woensdagochtend van 07:00 uur tot 
08:00 uur voor schooltijd.  
 
Een aantal doelstellingen zijn: 

• Regionale talenten ontwikkeling, waarbij we talenten uit Zeewolde de kans geven 
om zich verder ontwikkelen in hun sport 

• Kinderen met plezier laten sporten op hoog niveau 

• Veelzijdig, meervoudig en vaardig bewegen 

• Eerst een atleet, dan de specialisatie 

• Regionale talenten hun ambitie laten behouden 

• Regionale talenten begeleiden in hun eigen dorp 

• Eventueel aansluiting krijgen als nationaal talent  

• Positieve stimulus geven aan de vereniging waarbij de talenten sporten 

• Sporten op hoog niveau op de kaart zetten in Zeewolde 

• Het niveau van de verenigingen omhoog brengen 

• Voorbeeld zijn voor andere kinderen 
 
(Door Max Sibbald) 
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TEAMINDELING EN SPEELSCHEMA’S SENIOREN 
 
Een nieuw seizoen, een nieuw team! Dit jaar hebben we vier seniorenteams waarvan drie 
in de derde klasse en een in de vierde klasse. Omdat veel mensen hebben aangegeven 
vooral af en toe een wedstrijd te willen spelen, hebben we weer twee grote samengestelde 
teams. Daarnaast hebben we twee kleinere, vastere teams.  
 
Zeewally 1 
Team 1 speelt al jaren samen en bestaat dit jaar uit Daniel, Nick, Mariska, Rianne en 
Denise. Omdat Erik is weggevallen met een blessure en Daniel niet elke week kan spelen, 
versterken Rien en Wiard het team als vaste invallers. Team 1 komt met Loosdrecht, 
Badso en BAN weer een aantal reguliere tegenstanders tegen, en moet het daarnaast 
opnemen tegen een aantal onbekendere teams. Na een teleurstellend seizoen met veel 
blessures en tegenslagen heeft het team iets recht te zetten en wil het meedoen om de 
plekken bij de top 3. Het volledige speelschema: 
 

 
 
Zeewally 2 
Team 2 is één van de grotere teams: Frans Hoolsema, Lars, Erik Meerbeek, Leon, Ronald 
Mol, Linda, Judith en Jennifer. Frans, Lars, Linda, Judith en Jennifer zaten vorig jaar ook 
in dit team. Het bleek een lastig jaar waarin vaak in verschillende samenstellingen werd 
gespeeld. Nu komen Erik, Leon en Ronald het team versterken. Als iedereen fit blijft valt er 
zeker wat te verwachten en moet team 2 mee kunnen doen om de hoge plekken in de 
poule, een poule die overigens maar zes teams heeft. Het volledige speelschema staat op 
de volgende pagina. 
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Zeewally 3 
Team 3 (Emiel, Alexander, Mirjam en Tosca) is een jong team wat dit jaar in de derde 
klasse uitkomt. Waar Mirjam en Tosca vorig jaar al bij de senioren speelden, zijn Emiel en 
Alexander daar nu bijgekomen. Mirjam is weer helemaal terug van een blessure, dus er 
staat voor dit team niks meer in te weg om de krachten te meten tegen het oudere werk. 
We hebben er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen. Meedoen om de 
hoge plekken is misschien nog wat hoog gegrepen, maar wie weet. Er is altijd ruimte voor 
een verrassing. Ze hebben in ieder geval een volle poule van acht teams, dus ze mogen 
bijna elke week aan de bak. Hieronder het volledige speelschema. 
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Zeewally 4 
Team 4 is het grootste team en bestaat uit Jesse, Remco, Michel, Max, Frans Schrijn, 
Ronald Stokkentreef, Chloë, Renate en Cecile. Opmerkelijk is vooral de doorstroom van 
Jesse en Chloë naar de senioren, ze zijn beide nog erg jong maar ook erg getalenteerd en 
dus maken ze nu al de overstap. Ze beginnen met dit team in de vierde klasse, wat een 
goede kennismaking met de senioren zal zijn. Daarin worden ze bijgestaan door trainer 
Max en spelers die hebben aangegeven af en toe te willen spelen. De volle poule van acht 
teams zal ervoor zorgen dat iedereen zijn nodige wedstrijden mee kan pikken. Het 
volledige schema: 
 

 
 
Iedereen veel succes! 
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NIEUW IN DE CLUB 
 
Met plezier verwelkomen wij de volgende nieuwe leden: 
 
Nieuwe jeugdleden: 
Arthur Schep 
Damian Fontein 
 
Nieuwe seniorleden: 
Jordy de Kort 
Herman Wery 
Jurgen Beer 
Marriët Huijgen 
Amelie Huijgen 

 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier gewenst! 

 
TER ATTENTIE  VAN DE JEUGD 
 
 
GROTE CLUBACTIE 2014 

 
Na het succes van vorig jaar hopen we ook dit jaar weer veel loten te 
verkopen met de Grote Clubactie. Daarvoor hebben we jouw hulp weer 
nodig! Binnenkort krijg je weer een verkoopboekje voor de loterij, 
waarmee je langs de deuren kunt gaan. Vergeet natuurlijk ook je familie 
en vrienden niet! Elk lot wat je verkoopt levert de vereniging namelijk 
€2,40 op! 

 
Maar het levert jou natuurlijk ook weer wat op. Iedereen die loten verkoopt verdient daar 
ook zelf geld mee, wat op kan lopen tot €30! Daarnaast krijgt degene die de meeste loten 
verkoopt ook nog een verrassing. De Grote Clubactie organiseert zelf ook nog een 
verkoopwedstrijd. Meer informatie daarover krijg je samen met je boekje.  
 
Voor de oudere leden: vergeet ook niet om zelf loten te kopen! Dit is niet alleen een steun 
voor de club maar kan ook erg goed uitpakken voor je eigen portemonne, want de 
hoofdprijs ligt op €100.000. Verder zijn er altijd leuke prijzen te winnen, zoals dagtrips en 
weekendjes weg. 
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NOTULEN ALV VAN 25 MAART 2014 
 
Aanwezig: 23 enthousiaste leden 
Bestuur: voorzitter Remco van Beek, penningmeester Piet Roskam en secretaris Leon van 
der Kevie 
Plaats: sportcafé Herman Wery 
 

1. Opening 

Opening door Remco van Beek om 20.15 uur. 

Notulen ALV 26 maart 2013 

Notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Voorstel voor nieuwe vloer zaal Zeewolderhoek. We hebben tot 3 mei de tijd om te 

reageren. De eerste reacties zijn dat de kleurstelling niet optimaal is. 

3. Mededelingen 

Remco vraagt leden om vrijwilliger te blijven. Tevens zijn we op zoek naar mensen 

voor de sponsorcommissie. 

We hebben een succesvolle ‘Pitt-stop’ achter de rug. Deze willen we graag een 

vervolg geven. 

4. Verslag van de bestuurscommissies 

4.1 Jeugdcommissie 

Succesvol jaar. Zaterdagochtend van 2 naar 3 groepen met gemiddeld 16 kinderen.  

Twee enthousiaste trainers. Op dinsdag goede trainers Manon en Max Sibbald. 

Samenstellen van competitie teams was erg lastig. Het is uiteindelijk gelukt om 5 

teams samen te stellen. Teams deden het goed; allemaal in top 3 geëindigd. Zelfs 1 

kampioen. 

Voorstelling ‘positief coachen’ bezocht 

Clinic gehad van 2 Nationale toppers 

Succesvol Mini maxi toernooi 

Nieuwe tenues 

Emmy is gestopt en wordt vervangen door Josette Zaalberg 

Voor komend seizoen 4 teams in de competitie. 

Erwin van de Beek en Ronald Stokkentreef zijn bezig met een cursus tot trainer 

SL2, zij zullen in de toekomst mogelijk ook trainingen geven aan de jeugd. Hierover 

zijn nog geen afspraken gemaakt. 

 

4.2 Technische commissie senioren 

Linda vertelt over de 3 teams. We hebben veelvuldig gebruik moeten maken van 
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invallers. Het is toch iedere keer weer gelukt om een volledig team op te stellen. 

Alle drie de teams hebben zich kunnen handhaven in de 3e klasse.  

Komend jaar zullen er ook 3 teams spelen in de competitie 3e klasse en 1 in de 4e 

klasse, doordat er diverse jeugdleden doorstromen naar de senioren. 

Er ontstaat een discussie waar de jeugd zich kan/moet omkleden. Daarover wordt 

verder nagedacht.  

Linda heeft het goed gedaan; goed contact gehad met de Badminton Bond Tony 

Kerkhof. 

 

4.3 Ledenaantal 

Wim Harenberg stelt zich voor. Hij is geen lid, maar verzorgt voor ons de 

ledenadministratie en de incasso’s. 

Hoe houd je de vereniging gezond? Ledenaantal stabiel houden. 

 

De incasso’s zijn administratief gewijzigd. Er is hiervoor een nieuw programma 

aangeschaft.  

De eerste incasso’s hebben ondertussen succesvol plaatsgevonden.  

 

4.4 Sponsorcommissie 

Een lastige taak, zeker gezien de sponsor het leuk vindt als je langs komt (tijdens 

werktijd). Dit is voor Erwin lastig met een baan. Hij doet nogmaals de oproep voor 

extra handen. 

We hebben sponsoren in: 

- geld (oa Telstar) 

- natura (oa drukwerkservice de Lijster) 

Mini Maxi toernooi is gewijzigd in Aquadrain Mini Maxi door de sponsor. 

 

Deelname aan “Centrum en Ondernemersdag” levert €175 aan inkomsten op van 

de winkeliers vereniging. 

Copy& Kez moet zijn “Druk en Print” 

 

4.5 Shuttle Express en Website 

Erik is helaas ziek en kan eea niet toelichten. 

Remco vertelt dat Erik het goed doet en blijft vragen om kopij. 

Nieuwe vormgeving (voorkant) 

4.6 Activiteitencommissie 

 

Diverse toernooien georganiseerd. Veelal positieve reacties. 

Daniël vertelt welke toernooien er zijn georganiseerd.  
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Er zijn plannen om een Open toernooi te gaan organiseren, waarbij we leden van 

andere verenigingen uitnodigen.  

     5.  Verslag bij balans, resultaten 2013 en begroting 2014 

Dit jaar overgang gedaan naar IBAN. Dit was een enorme klus, waarbij Wim en Piet 

worden gecomplimenteerd! 

De opbrengsten zijn iets gunstiger dan begroot. De vereniging staat er gezond voor. 

De toekomst ziet er iets minder goed uit. Dit komt door: 

- vervallen van subsidiegelden door de Gemeente** 

- hogere bondsbijdrage door de badminton bond (per 1-1-2014) door met name de        

verhoging van de competitie-spelers 

- dalende tendens van seniorenleden 

 

** De subsidies worden alleen verstrekt aan verenigingen die een eigen vermogen 

hebben van minder dan € 5000. Wij zitten daar ruim boven en het bestuur heeft er 

voor gekozen om de komende jaren ons eigen vermogen van rond de € 10.000 te 

behouden. De aanwezige leden stemmen hiermee in voor komend seizoen.  

We stellen een contributieverhoging voor, hierdoor hebben we een sluitende 

begroting voor 2014. 

- contributieverhoging per 1 september 2014 *** 

- verhoging van bondsbijdrage van 15 naar 30 euro voor de competitiespelers 

 

*** Jeugd: 2 euro per kwartaal verhoging ( recreatief wordt €28, competitie wordt 

€31, 

Senioren recreanten: 3 euro per kwartaal meer (wordt €42) 

Senioren competitie: 4 euro per kwartaal meer (wordt €53) 

 

Renate Wedekind vraagt zich af welke ‘doelgroep’ het meeste kost naar 

verhouding. 

Piet legt uit dat de recreanten relatief iets meer betalen. Nivellering ja of nee? 

Indien we dit concreet willen hebben, dan heb je 4 verschillende begrotingen nodig. 

Het is een interessante discussie, maar niemand heeft het gevoel dat dit oneerlijke 

verschillen zijn (we zijn een vereniging, dragen samen de lasten) en besluiten om 

dit niet verder uit te werken. 

 

Erik vraagt zich af of er zicht is op de reden van de afname van de seniorenleden. 

Hij geeft aan dat het speerpunt moet zijn om meer leden te werven ipv een 

contributieverhoging.  Er worden meerdere ideeën geopperd:  

- nieuw lid aanbrengen = incenten 
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- meer adverteren en stukjes plaatsen in Blik op Zeewolde en Zeewolde Actueel 

 

Erwin oppert: imago-probleem van de dinsdag?  Kliekjes, dinsdag hoger niveau 

Donderdag is gezelliger, meer wisselingen en een gevulde zaal. 

 

Piet geeft aan dat we een goedkope vereniging zijn  in Zeewolde en een goedkope 

vereniging t.o.v. badmintonverenigingen in de buurt. 

Stemming contributieverhoging per 1-9-2014 

0 stemmen tegen: hiermee aangenomen. 

Op 10 maart is de kas gecontroleerd door Ton Helmich en Volker Hälsig. Er zijn 

geen verschillen geconstateerd. Er wordt decharge verleend aan het bestuur. De 

vereniging gaat hiermee akkoord. 

Michel van Buul vervangt Volkert en zal samen met Ton Helmich de kascommissie 

van volgend jaar doen. 

6. Bestuurswisseling 

Piet geeft  aan zich niet herkiesbaar te stellen als penningmeester. Remco bedankt 

hem hartelijk voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan! Hij wordt bedankt 

met een cadeaubon, bos bloemen en hartelijk applaus van alle leden!!! 

 

Hans Lewis wordt door alle aanwezige leden gekozen om de rol van 

penningmeester op zich te nemen. 

 

7. Rondvraag 

- Renate geeft aan dat de ruimte waarin we de ALV houden erg rumoerig is. Is het 

mogelijk om het anders te doen? Bestuur zal dit ook voor volgend jaar meenemen. 

- Lars vraagt over schoonmaken zaal. De zaal is regelmatig vies. Dit veroorzaakt 

blessures.  

Bestuur zal hierover brief sturen naar gemeente. 

- >>> geeft aan dat clubkampioenschappen en spelen voor recreanten niet goed 

gecommuniceerd is. Spelers konden onverrichterzake naar huis. 

Bestuur geeft aan dat dit inderdaad beter gecommuniceerd had moeten worden. 

Een leerpunt voor volgend jaar. 

- geen coolpack aanwezig in  sportzaal het Baken. Brief gemeente. 

- Linda vraagt wat we kunnen doen met gevonden voorwerpen: naar de Basisz 

- Hoe is geregeld dat er in Zeewolderhoek en Baken Ehbo-ers dan wel BHV-ers 

aanwezig zijn? Bestuur zoekt dit uit. 

- Erwin vraagt zich af of het mogelijk is om de netten op een andere manier op te 

hangen (ijzerdraad ipv touw). Erwin neemt dit op zich. 

- Opmerking Rianne. Het is fijn als we samen de netten vooraf aan competitie op 
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zondag opzetten. Wellicht een idee dat de teams hier om de beurt zorg voor 

dragen. 

- Erwin bedankt bestuur voor het regelen van de ALV. 

Sluiting 
Remco sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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BETER LAAT DAN NOOIT: RABO FIETSTOCHT 2014 
 

Zaterdag 31 mei namen zes leden van onze club deel aan de Rabo fietstocht 2014 door 
Flevoland (ook wel Omloop Flevoland genoemd) om daarmee een sponsorbedrag te 
verzamelen voor de clubkas. De voorwaarden zijn soepel: de deelnemende vereniging 
moet een betaalrekening bij de Rabobank hebben, je moet met minimaal 4 deelnemers 
aan de tocht deelnemen en die deelnemers moeten of lid zijn of denken lid te worden. Ook 
de afgelopen jaren heeft B.C. Zeewally meegedaan en het meedoen is bepaald geen straf. 
Sterker, het is altijd gezellige tocht geweest en je ziet elkaar eens op een andere plek dan 
in de zaal! 
 
En zo gingen Remco, Erik, Hennie, Lars, Agnes en Piet die zaterdag ochtend rond 10 uur 
van start bij het RCN op de dijk. De organisatie had ons voorzien van een tas met 
proviand voor iedere deelnemer: krentenbol, banaan, flesje water, mueslireep, 
pepermuntrolletjes. Bovendien ook een eenvoudige maar leuke zonnebril. Dat laatste was 
bepaald geen luxe want het was een stralend zonnige dag. Ook stond er weinig wind, die 
ons juist in vorige jaren wel eens parten speelde. Ditmaal was gekozen voor de korte route 
van 25 km wat voor de meesten van ons een ‘eitje’ was. Je kon ook langere routes doen, 
maar 75km is dan wel meteen een flink stuk verder, om niet te praten over de langste 
afstand (ik meen iets van 150km).  
 
De route voerde naar de Dasselaarweg, daarna de Spiekweg over om vervolgens over de 
grotendeels vernieuwde fraaie fietspaden in het Horsterwold annex Stille Kern en de 
Flediteweg te leiden. De meegeleverde routebeschrijving was niet geheel in 
overeenstemming met de summier geplaatste bordjes, maar ach, we waren lekker aan het 
fietsen en kenden de weg, dus wie doet je wat. We hadden de tijd, zo zeer zelfs dat we de 
route even verlieten om een omweg naar het uitzichtpunt aan de Flediteweg te maken, 
waar we pauzeerden. Het uitzichtpunt is een fraaie aanwinst in ons toch al niet 
onbescheiden Zeewoldense recreatiegebied en beslist een aanrader. Het was vrij druk 
met de andere fietsende deelnemers (of is het deelnemende fietsers?) , vooral uit 
tegemoetkomende richting kwamen de ‘snelle mannen en vrouwen’ in vol race ornaat 
aangesjeest. Kennelijk lag de lange route tegengesteld aan de onze. Maar ook haalden 
we regelmatig andere verenigingen in. Met nogal wat e-bikes, prima toch? 
 
Onze tocht werd besloten met een lekker drankje/ijsje op het zonovergoten terras van het 
RCN. Wij vonden dat we dat wel hadden verdiend en concludeerden dat het weer goed 
was geweest. Dank aan alle deelnemers! Het is van harte aanbevolen om de volgende 
keer ook mee te doen! 
 
Groeten, 
 
Piet Roskam   
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Onze deelnemers voor de start. 

 
 

 
Welverdiende pauze bij het uitkijkpunt in de Stille Kern.
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ZAALROOSTERS TOT 31 DECEMBER 
 
Activiteitenkalender  september - december 2014 
 
Junioren  Sporthal het Baken  
18.30 tot 20.00 uur 

 
 
Dinsdag 
Het Baken 

 
Activiteit                           
 

 
Bijzonderheden                      
Trainers: 
Max Sibbald  / Manon Sibbald                 

2 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

9 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

16 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

23 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

30 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

7 okt Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

14 oktober Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

21 oktober Zaal gesloten: herfstvakantie  
28 oktober Training competitiespelers &  

vrij spelen 

 

4 november Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

11 november Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

18 november Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

25 november Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

2 december Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

9 december Training competitiespelers &  
vrij spelen 

 

16 december Kersttoernooi  
23 december Zaal gesloten : kerstvakantie 
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Activiteitenkalender – sept.- december 2014 
 

Senioren Sporthal het Baken 
20.00 tot 22.00 uur hele zaal  
 
 
Dinsdag 
Het Baken 

 
Activiteit                              
 
Training : Max Sibbald 

 
Zaalwacht                                 
Volkert, Remco, Leon, Lars,  Erik en Ronald.                            
 

 
2 sept Training competitiespelers &  

vrij spelen recreanten 
Volkert 

9 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen recreanten 

Remco 

16 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen recreanten 

Leon 

23 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen recreanten 

Lars 

30 sept Training competitiespelers &  
vrij spelen recreanten 

Erik 

7 okt Training competitiespelers &  
vrij spelen recreanten 

Ronald 

14 oktober Training competitiespelers &  
vrij spelen recreanten 

Volkert 

21 oktober Zaal gesloten : herfstvakantie 
 

 

28 oktober Training competitiespelers &  
training recreanten 

Remco 

4 november Training competitiespelers &  
training recreanten 

Leon 

11 november Training competitiespelers &  
training recreanten 

Lars 

18 november Training competitiespelers &  
training recreanten 

Erik 

25 november Training competitiespelers &  
training recreanten 

Ronald 

2 december Training competitiespelers &  
training recreanten 

Volkert 

9 december Training competitiespelers &  
training recreanten 

Remco 

16 december Kersttoernooi Leon 
23 december Zaal gesloten : kerstvakantie 

 
 

30 december Zaal gesloten : kerstvakantie 
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Activiteitenkalender  september – december  2014 
 
Junioren  Sporthal Zeewolderhoek  
 
 
Zeewolderhoek  
 

Zaterdag  
 
Groep 1:  
9.00 – 10.30 uur 
 

Groep 2:  
10.30- 12.00 uur 
 
Groep 3:  
12.00- 13.30 uur 
 

                    

Trainers:  
 
Manon Sibbald 
Kasper Hijne 
 

6 september Training recreanten jeugd 
13 september Training recreanten jeugd 
20 september Training recreanten jeugd 
27 september Training recreanten jeugd 
 4 oktober Training recreanten jeugd 
11 oktober Training recreanten jeugd 
18 oktober Zaal gesloten Herfstvakantie 
25 oktober Training recreanten jeugd 
 1 november Training recreanten jeugd 
 8 november Training recreanten jeugd 
15 november Training recreanten jeugd 
22 november Training recreanten jeugd 
29 november Training recreanten jeugd 
 6 december Training recreanten jeugd 
13 december Training recreanten jeugd 
20 december Zaal gesloten Kerstvakantie 
27 december Zaal gesloten Kerstvakantie 
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Activiteitenkalender september – december  2014 
 
Senioren Sporthal Zeewolderhoek 
20.00 tot 22.00 uur  
 
 
Zeewolderhoek  
 
Donderdag 

 
Activiteit                    
 

4 september Vrij spelen  
11 september Vrij spelen 
18 september Vrij spelen 
25 september Vrij spelen 
 2 oktober Vrij spelen 
9 oktober Vrij spelen 
16 oktober Vrij spelen 
23 oktober Vrij spelen 
30 oktober Vrij spelen 
 6 november Vrij spelen 
13 november Vrij spelen  
20 november Vrij spelen 
27 november Vrij spelen 
 4 december Vrij spelen 
11 december Vrij spelen 
18 december Vrij spelen 
25 december Zaal gesloten ivm kerstvakantie 
 1 januari Zaal gesloten ivm kerstvakantie 
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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 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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