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HET BESTUUR 
 

     
   

Linda Beekman 
Voorzitter 

Hans Lewis 
Penningmeester 

Nick Hidding   
(asp.)secretaris 

Erwin van de Beek 

Jeugd voorzitter 
Josette Zaalberg 
Jeugd comp.leider 

Denise Hornsveld 
Senior comp.leider 

Rianne Doorn 
Senior comp.leider 

CONTACTPERSONEN 
 
Voorzitter: 
Linda Beekman 

 
 
 
voorzitter@zeewally.nl 
 

Penningmeester: 

Hans Lewis 

 
 
 
penningmeester@zeewally.nl 

(aspirant)Secretaris: 
Nick Hidding 

 
secretaris@zeewally.nl 
 

Jeugdvoorzitter: 
Erwin van Beek 

 
jeugdcommissie@zeewally.nl 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 

Denise Hornsveld 
competitieleider@zeewally.nl 
 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 

 
ledenadministratie@zeewally.nl 
 

Trainers:  
Max Sibbald &  

Manon Sibbald (mia^manonsibbald@hotmail.com ) 

bij ^ moet underscore staan. 

Kasper Hijne (kasper.hijne@hotmail.com) 
 
Competitieleider Junioren: 

Josette Zaalberg 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
Leden jeugdcommissie: 
Monique Stehouwer 
 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
 
 
shuttle@zeewally.nl 
 
Redactie website: 

Remco van Beek 

 
 
postmaster@zeewally.nl 
 
 

Sponsorcommissie 

Rob van der Meer 

Judith Bremmers 

 

Activiteitencommissie: 

Denise Goeij, i.s.m. oude commissie 

activiteitencommissie@zeewally.nl  
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MET IN DEZE UITGAVE... 
 
Contactpersonen 2 

Inhoudsopgave en jarigen 3 

Voorwoord 4 
Teamindeling en speelschema’s jeugd 5 

Teamindeling en speelschema’s senioren 7 

Ondersteuning Penningmeester 9 

Incasso en opzegdata 8 

Nieuwe in de club 9 

Verslag van de Rabo fietstocht 10 
Notulen  ALV 12 

Activiteitenkalender tot en met december 17 

Grote Clubactie 2015 19 

Dutch Open 20 

Spelregels 21 

Colofoon 231 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

            Juli          Augustus         September 
  4 juli Herman Wery 
  5 juli Liam Wijnacker 
  6 juli Rosa-Sophie Lingeman 
  6 juli Boaz van Buul 
  8 juli Jesse van de Beek 
  9 juli Jurgen Beer 
12 juli Esther van der Ven 
15 juli Sanne Terpstra 
19 juli Gerda de Gunst 
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 Karin Verkerk 
10 augustus Fabiënne van de Beek 
11 augustus Piet Roskam 
21 augustus Corné Boers 
25 augustus Mirne Hoolsema 
 

  5 september Elianne Roest 
  7 september Manizja Jamshidi 
11 september Nigel van der Poel 
15 september Esmee Piet 
17 september Jari Kooi 
18 september Daniël de Lijster 
19 september Laura Koop 
19 september Jennifer Doortmont 
28 september Maikel van As 
28 september Linda Beekman 
 

  

     

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ZEEWALLY.NL  
 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

4 

VOORWOORD 
 
Beste badmintonners, 
 
Aangezien de vereniging op zoek was naar een nieuwe redacteur voor de Shuttle Expres dacht ik, 
waarom ook niet. Ik weet wel hoe ik een computer aan en uit moet zetten en de rest leer ik wel 
door het te doen. Dus heb ik het stokje van Erik van Gemert overgenomen en verzorg nu de 
redactie van de Shuttle Expres.  
 
En dit is alweer “mijn” 2e Shuttle Expres. 
 
Bij mijn 1e Shuttle Expres heb ik wel gemerkt dat ook bij vrijwilligers werk communicatie en 
duidelijke afspraken maken belangrijk is. In feite net zo belangrijk als de afspraken die je op het 
badmintonveld maakt. Als je bij het dubbel spel met ze`n tweeën rechts achterin bij de baseline 
staat en de shuttle komt links voor, kan je op je klompen (bij onze sport zijn dit natuurlijk badminton 
schoenen) aanvoelen dat dit niet goed gaat. De afspraken waren niet duidelijk, of had je toch iets 
harder “los” moeten roepen? 
 
Het zelfde geldt voor het in elkaar zetten van de Shuttle Expres. Bij de juni editie ben ik tegen een 
aantal punten in de communicatie aangelopen waarvan ik dacht: dit gaat niet lekker. Dus voor de 
augustus editie was mijn voornemen om anders te werk te gaan. Nu de augustus editie bij jullie in 
de bus ligt, denk ik: wij zijn op de goede weg. 
 
Waar wij nog niet op de goede weg mee zijn is het aanleveren van stukjes en foto`s voor de 
Shuttle Expres. De ideale situatie zou natuurlijk zijn dat ik door jullie overladen word met 
ingezonden stukjes en foto`s. Maar met iets minder dan de ideale situatie zou ik ook al een 
tevreden en blije (eind)redacteur zijn.  
Des te meer stukjes en foto`s ik binnen krijg, des te boeiender zal de Shuttle Expres voor jullie als 
lezers worden. Stukjes kunnen natuurlijk door iedereen aangeleverd worden. Denk hierbij bij 
voorbeeld aan het verslag van je badmintontoernooi op de camping, of je bezoek aan de Dutch 
Open (zie vooraankondiging pagina 22). Maar andere onderwerpen mogen natuurlijk ook.  
 
Dus mijn oproep aan iedereen: overlaad mij met ingezonden stukjes. 
 
Ps.:  
Wie gaat de uitdaging aan en stuurt het voorwoord voor de volgende editie van de Shuttle Expres 
in?  
 
Misschien iemand van de andere vrijwilligers? In plaats van het voorwoord een nieuwe rubriek: 
vrijwilliger stelt zich voor? 
 
Ik wens alle leden een fijn badminton seizoen toe en iedereen die competitie speelt, veel succes.  
 
Groeten 
Volker Hälsig 
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JEUGDCOMPETIETIE SEIZOEN 2015 - 2016 
 
Voor het jeugdcompetitie seizoen 2015 – 2016 zijn 6 jeugdteams ingeschreven waarin 29 spelers 
actief zullen zijn. 29 Spelers is echt een enorm aantal en de jeugdcommissie is daarom erg blij en 
trots met zoveel aanmeldingen voor de competitie.  
 
We hebben dit seizoen twee teams onder de 19 klasse 1. Een team hiervan gaat uitkomen in de 
Topklasse waar 6 teams ingeschreven zijn. Helaas zijn er niet meer teams die mee doen aan deze 
competitie. De Topklasse is nieuw en het kan voorkomen dat er tijdens een uitwedstrijd met veren 
gespeeld gaat worden. Tijdens de dinsdagtraining wordt daar rekening mee gehouden en zal er af 
en toe met veren getraind worden door de spelers van J1. Verder twee teams onder de 15 klasse 
1 en twee volledig nieuwe teams met allemaal nieuwe spelers onder de 14 in klasse 2. Klasse 3 
bestaat niet meer in de jeugdcompetitie.  
 
Op Badminton Nederland staan inmiddels alle wedstrijdschema’s en speeltijden. 
En het was weer een heel gepuzzel, maar de speelschema’s zijn inmiddels ook al ingevuld op 
internet. 
 
Nieuwe jeugdsite 
 
De jeugd (competitie) spelers kunnen ook een nieuwe website bezoeken.  

https://zeewallyjeugd.wordpress.com 

Op deze site voor en over de jeugd (competitie) staat vooral veel informatie over de teams en de 

competitie. Ook foto’s en andere leuke weetjes kun je hier vinden en de wedstrijdschema’s 

natuurlijk.  

Infoavond voor ouders van competitiespelers 

Op dinsdagavond 25 augustus zal de informatieavond voor de ouders van de 
jeugdcompetitiespelers gehouden worden. Deze avond zal, door het grote aantal 
competitiespelers, niet in het sportcafé gehouden worden, maar in de Levant. Alle ouders van de 
competitiespelers hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. 
 
Email perikelen 
 
De jeugdcommissie doet alles via de mail, het is daarom erg belangrijk dat wanneer er een mail 
gestuurd word, deze ook beantwoord word. Vooral als de competitie is gestart is het belangrijk dat 
de competitieleider en de teamcaptain hun mail snel beantwoord krijgen. Dit is vooral van belang 
wanneer er een wijziging in het schema komt, zoals eerder of later beginnen met de wedstrijd of bij 
ziekte en vervanging van de speler. Controleer thuis of de mail van de competitieleider, de 
voorzitter en de kledingcommissie niet in de spam komt. Als dat wel het geval is, graag ervoor 
zorgen dat deze mailadressen aan het adresboek worden toegevoegd. 
 
We wensen de competitiespelers en hun ouders een geweldig seizoen toe. 
 
Voorzitter: Erwin van de Beek: jeugdcommissie@zeewally.nl 
Kledingcommissie: Monique Stehouwer: kleding@zeewally.nl of jeugdcommissie@zeewally.nl  
Jeugd competitieleider: Joset Zaalberg: josette@comserve.nl of jeugdcompetitie@zeewally.nl 
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JEUGDCOMPETIETIE SEIZOEN 2015 - 2016 
 

Teamnummer Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

1 Topklasse O19 Neve Amelo 

1 Topklasse O19 Nigel van der Poel 

1 Topklasse O19 Rosa Sophie Lingeman 

1 Topklasse O19 Corné Boers 
      

Teamnummer Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

2 O19 klasse 1 mix Maaike Dix 

2 O19 klasse 1 mix Bart-Jan Stehouwer 

2 O19 klasse 1 mix Marije Boersma 

2 O19 klasse 1 mix Mitchel Stamrood 
     

Teamnummer Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

3 O15 klasse 1 mix Esmee Piet 

3 O15 klasse 1 mix Annemijn Stokkentreef 

3 O15 klasse 1 mix Celine Roest 

3 O15 klasse 1 mix Boaz van Buul 

3 O15 klasse 1 mix Liam Wijnacker 
      

Teamnummer Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

4 O15 klasse 1 mix Daphne van de Beek 

4 O15 klasse 1 mix Esther van der Ven 

4 O15 klasse 1 mix Joshua Porteous 

4 O15 klasse 1 mix Raphael van de Beek 

4 O15 klasse 1 mix Ties Helmich 
      

Teamnummer Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

5 O14 klasse 2 gemengd Damian Fontein 

5 O14 klasse 2 gemengd Erik Meijer 

5 O14 klasse 2 gemengd Bren Groenenboom 

5 O14 klasse 2 gemengd Raphael van Buul 

5 O14 klasse 2 gemengd Lucas van Maanen 
      

Teamnummer Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

6 O14 klasse 2 gemengd Jari Kooij 

6 O14 klasse 2 gemengd Julian Motjee 

6 O14 klasse 2 gemengd Sem Postma 

6 O14 klasse 2 gemengd Willemijn van den Bedem 

6 O14 klasse 2 gemengd Fleur Koning 

6 O14 klasse 2 gemengd Elianne Roest 
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SENIORENCOMPETITIE SEIZOEN 2015 - 2016 
 
Team 1:  
Rianne Doorn 
Mariska Kooi 
Denise Hornsveld 
Nick Hidding 
Daniël de Lijster 
Kasper Hijne 

 
Tijdstip Schema Thuis - Uit Locatie 

zo 20-9-2015 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - 
LOOSDRECHTSE BV 
1 

het Baken 912 

za 26-9-2015 14:00 3e klasse - afd.3 DRONTEN 2 - ZEEWALLY 1 de Stal 154 

zo 4-10-2015 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - BADSO 2 het Baken 912 

zo 11-10-2015 10:30 3e klasse - afd.3 HARDERWIJK 4 - ZEEWALLY 1 Sporthal de Sijpel 173 

zo 1-11-2015 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - T SLOT 1 het Baken 912 

zo 8-11-2015 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - BAN 6 het Baken 912 

zo 15-11-2015 11:00 3e klasse - afd.3 HOUTEN 8 - ZEEWALLY 1 De Molenwiek 632 

zo 29-11-2015 13:00 3e klasse - afd.3 
LOOSDRECHTSE BV 

1 
- ZEEWALLY 1 Sporthal Eikenrode 194 

zo 6-12-2015 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - DRONTEN 2 het Baken 912 

zo 13-12-2015 13:00 3e klasse - afd.3 BADSO 2 - ZEEWALLY 1 de Banninghal 142 

zo 20-12-2015 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - HARDERWIJK 4 het Baken 912 

zo 10-1-2016 14:00 3e klasse - afd.3 BAN 6 - ZEEWALLY 1 Icoon 180 

zo 17-1-2016 10:00 3e klasse - afd.3 ZEEWALLY 1 - HOUTEN 8 het Baken 912 

zo 24-1-2016 13:00 3e klasse - afd.3 T SLOT 1 - ZEEWALLY 1 de Koppeling 210 

 

Team 2:  
Jesse van Beek 
Linda Beekman 
Judith Bremmers 
Emiel Helmich 
Jennifer Doortmond 

 
Tijdstip Schema Thuis - Uit Locatie 

zo 20-9-2015 10:00 3e klasse - afd.1 ZEEWALLY 2 - KAMPEN 2 het Baken 912 

za 26-9-2015 17:00 3e klasse - afd.1 HEERDER BC 4 - ZEEWALLY 2 Burg. Faberhal 176 

zo 4-10-2015 10:00 3e klasse - afd.1 ZEEWALLY 2 - FLEVOLAND 4 het Baken 912 

vr 16-10-2015 20:00 3e klasse - afd.1 HELLAS 2 - ZEEWALLY 2 de Brake 177 

zo 1-11-2015 10:00 3e klasse - afd.1 ZEEWALLY 2 - HOEVELAKEN 1 het Baken 912 

zo 8-11-2015 10:00 3e klasse - afd.1 ZEEWALLY 2 - DRONTEN 3 het Baken 912 

za 28-11-2015 15:30 3e klasse - afd.1 KAMPEN 2 - ZEEWALLY 2 Cellesbroek 184 

di 1-12-2015 20:00 3e klasse - afd.1 ZEEWALLY 2 - HEERDER BC 4 het Baken 912 

za 12-12-2015 13:30 3e klasse - afd.1 FLEVOLAND 4 - ZEEWALLY 2 de Rietlanden 164 

di 15-12-2015 20:00 3e klasse - afd.1 ZEEWALLY 2 - HELLAS 2 het Baken 912 

za 9-1-2016 14:00 3e klasse - afd.1 DRONTEN 3 - ZEEWALLY 2 de Stal 154 

vr 22-1-2016 20:00 3e klasse - afd.1 HOEVELAKEN 1 - ZEEWALLY 2 de Slag 179  
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WIJZIGINGEN INCASSO EN OPZEGDATA M.I.V. 1 JUNI 2015 
 
Tijdens de ALV op 24 maart is er tot wijzigingen besloten t.a.v. de incasso  

Contributie-verhoging: 

Contributie verhoging per maand van € 1,50 per maand voor alle leden. 
Dit betekent dus € 4,50 per kwartaal incasso ronde. 

Incasso datum aanpassing: 

De incasso’s zullen plaats vinden op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober van het jaar.  

Contributie overzicht per kwartaal. 

Categorie Contr. per kw. 

Jeugd-recreanten € 32,50 

Jeugd-competitie: € 36,00 

Senioren-recreanten € 46,50 

Senioren-competitie € 58,00 

 Wijziging datum van opzegging: 

De opzegdata zijn 1 juli en 1 januari, met een opzegtermijn van 4 weken. Vooral bij de 
opzeggingen per 1 december zullen we streng zijn omdat daar mede de bijdrage aan de  
NBB van 2016 bepaald wordt. 
 
Bij de NBB moeten de opzeggingen 5 december voor het jaar daar op binnen zijn !  
 
Alle competitie leden hebben een éénmalige opzegmogelijkheid per jaar per 1 juni. 
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ONDERSTEUNING PENNINGMEESTER GEZOCHT 
 
Zeewally wil graag met een lid van de vereniging, of een ouder van een jeugdlid wat onze voorkeur 
heeft, in contact komen welke voor Zeewally uitsluitend de boekhouding wil doen. 
De boekhouding doet de penningmeester altijd zelf maar zijn taken pakket is zodanig omvangrijk, 
naast zijn penningmeester functie, dat hij graag ziet dat iemand anders de boekhouding gaat doen 
en die daar wat meer mee heeft. De boekhouding is een taak welke eenvoudig als een 
ondersteunende deeltaak door derden uitgevoerd kan worden op het moment dat het de persoon 
dat uitkomt. 
De stukken welke voor een zorgvuldige boekhouding nodig zijn worden allemaal digitaal 
aangeleverd. Indien dat op prijs gesteld wordt kan er voor uitsluitend boekhoud zaken van 
Zeewally een aparte mail-account aangemaakt worden. 
Het aantal mutaties c.q. boekingen van Zeewally zijn ongeveer 120  
Zeewally werkt tot nu toe met een eenvoudig boekhoud Rabo-programma van PC Leden, uit 2002, 
waarmee we voorheen ook onze ledenadministratie deden. 
Het voldoet in principe nog steeds maar als een eventuele gegadigde het met een ander 
programma wil doen, geen probleem. Indien met PC-leden gewerkt wordt zal dit veilig op je 
computer geïnstalleerd worden. 
Wel verwachten wij dat van de boekhouding elke keer een digitale back-up gemaakt wordt met de 
vermelding erbij met welk programma gewerkt is en welke versie. 
 
Voor inzicht hoe het uiteindelijk resultaat er uit moet gaan zien, zoals Zeewally afgelopen jaren dat 
gewend was verwijs ik graag naar pagina 23 en 26 van de Shuttle Express van de ALV Editie 2015 
op www.zeewally.nl ; http://www.zeewally.nl/shuttle/2015/2015%20ALV%20editie%20website.pdf 
 
Van de boekhouder wordt verwacht dat de stukken eind januari klaar zijn, en digitaal aangeleverd, 
zodat de penningmeester zijn toekomstig beleid i.s.m. het bestuur voor de ALV in maart goed kan 
voorbereiden. 
 
Wil jij onze vereniging B.C.Zeewally hiermee ondersteunen zouden wij dat heel erg op prijs stellen. 
Stuur dan een mailtje naar zeewally@outlook.com waarna wij per omgaande contact met je op te 
nemen om de details door te nemen. 
 
 

 

 

NIEUW IN DE CLUB 
 
Met plezier verwelkomen wij de volgende nieuwe leden: 
 
Nieuwe jeugdleden: 

Casper Snijder 

 
Welkom en ontzettend veel speelplezier gewenst! 
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RABO BANK FIETSTOCHT CLUBACTIE 2015  
 
Op 30 mei 2015 was het weer zover. De traditionele Omloop Flevoland kon worden gefietst om 
daarmee de clubkas te spekken.  
 
De aanloop naar deze fietstocht kende enkele hindernissen. Zo bleek het knap lastig om 
badmintonners aan het fietsen te krijgen (tuurlijk, anders gingen ze wel bij een wielervereniging). 
Er bleek al een aantal mensen op vakantie, anderen moesten werken of hadden andere 
verplichtingen.  
We blijven goede moed houden om ieder jaar weer mee te doen. Uiteindelijk lukte het om 5 
mensen op de been te krijgen, pardon, op de fiets. Emiel, Ton, Remco, ondergetekende en Agnes 
bestegen het ijzeren ros om de clubcentjes binnen te halen en natuurlijk ook om een lekker stukje 
te fietsen.  
Andere hobbel leek het weer te worden. De voorspellingen gaven aan dat er hier en daar een bui 
zou vallen. En mijn ervaring is dat hier en daar meestal hier is. Dit keer waren de goden ons goed 
gezind want die ochtend was er van een buitje niets te bespeuren. Sterker het zag er op wat 
wolkjes na zonnig uit. Wel was er een stevig briesje op de dijk bij het startpunt bij de RCN. Maar 
eenmaal in de bossen heb je daar weinig last van. En zo fietsten wij de slechts 25 kilometertjes 
vlotjes door over de Zeewoldense fietspaden in het Horsterwold en de Stille Kern.  
Opnieuw bleken de opgehangen routebordjes bij de Dasselaarweg niet te kloppen met de 
meegekregen routebeschrijving. Wij, als ERFD-ers (Ervaren Rabobank Fietstocht Deelnemers), 
vonden echter al snel de juiste weg. De vorige jaar ingestelde pauze, halverwege de route, op het 
Uitzichtspunt bij de Flediteweg werd herhaald. Het uitzicht op onder andere de grote kudde 
Konikpaarden maakte deze kleine omweg meer dan waard.  
Om de pauze nuttig te besteden knutselden Agnes en ik nog wat aan onze mobieltjes met wat 
onhandigheden mijnerzijds tot gevolg. Gelukkig konden we thuis alles in de oude staat herstellen.  
En voort reden wij over de betonpaarden en haalden menige andere vereniging in. We meenden 
ons fietstochtje te moeten besluiten met een welverdiende kop koffie op het terras van de RCN. Na 
25 minuten wachten op onze bestelling gaven wij het op en gingen zonder koffie maar wel voldaan 
ieder ons weegs. 
 
Emiel, Ton, Remco, Agens (en ik): Hartstikke bedankt namens B.C. Zeewally. En hopelijk volgend 
jaar weer iets meer leden erbij! 
 
Groeten 
Piet Roskam 
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Onze deelnemers voor de start… 

 
 
en wat ze onderweg zo tegen kwamen. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)  
 
Aanwezig: 29 enthousiaste leden 
Bestuur: voorzitter Remco van Beek, penningmeester Hans Lewis en secretaris Leon van der 
Kevie 
Plaats: het Baken 

1. Opening 

Opening door Remco van Beek om 20.15 uur. 

Notulen ALV 25 maart 2014 

Notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 

2. Ingekomen stukken 

Geen  

3. Mededelingen 

Nog altijd zijn we op zoek naar goede mensen die een bijdrage willen leveren aan de 

vereniging. Er zijn diverse vacatures en andere commissies kunnen altijd hulp gebruiken. 

4. Verslag van de bestuurscommissies 

5.1 Jeugdcommissie 

Goed jaar gehad.  

5 teams in de competitie. Veel blessures, direct al aan begin van het jaar, zodat het een 

uitdaging was om de wedstrijden met compleet team te komen.  

Verwachting is dat we wederom met 5 teams gaan spelen. Dat is ieder jaar weer een 

puzzel. 

Enthousiaste trainers (Max, Manon en Kasper). Daarnaast hebben Erwin en Ronald hun 

SL2 diploma gehaald en vallen zo nu en dan in.  

Positieve verwachting naar volgend seizoen. Goede vulling en stabiliteit van de diverse 

groepen. Daar kunnen nog enkele kinderen bij. Er is nu nog geen sprake van een 

wachtlijst, dat zou eventueel wel tot de mogelijkheden behoren. Mocht dat gaan gebeuren, 

zal daar voor door de jeugdcommissie en het bestuur voor een oplossing worden gedacht.  

 

Dank aan de jeugdcommissie: Josette en Ton!  

Ton neemt afscheid van de jeugdcommissie. Hij krijgt een daverend applaus. 

5. 5.2 Technische commissie senioren 

Zie verslag. Bijzonder om te vermelden, dat het jongste team een 2e plaats heeft behaald in 

de competitie. 

Goed:  

-opgave en invulling van de teams. 

- teamleiders hebben hun werk foutloos verricht! Daarvoor dank.  

- 4 keer een stukje in de krant 

 

Minder: 

- soms stress om met volwaardige teams aan te treden. Moeilijk om de dames te 

vervangen. 
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- verschil in verwachting. Competitieleider had andere verwachting. Ze wil graag daarover 

sparren en vraagt om versterking van technische commissie. 

- 1x boete voor incompleet team 

- 1x verkeerde tijd doorgegeven, waardoor team “ niet kwam opdagen”  

 

Volgend jaar verbeteren: 

- communicatie jeugd en senioren 

- maak beleid over invulling van de competitie 

- opzetten van een Technische Commissie (TC) 

- 2 a 3 teams zullen competitie gaan spelen 

- iedereen krijgt een inschrijfformulier, ook de recreanten 

 

5.3 Ledenaantal 

Stabiel aantal tussen de 115-120.  Er zijn hierover geen vragen. 

 

Indien nodig: vragen over de incasso zijn altijd welkom. Wim Harenberg legt dit graag uit.  

Liever dan storneren van de contributie. 

Aanmelding kan altijd van competitie-leden; max 4 dagen voor de wedstrijd. Behalve in 

december, want de Bond sluit per 5 december.  

 

Tip: zorg voor voldoende recreanten die kunnen invallen indien nodig. Deze moeten dus 

zijn aangemeld bij de NBB.  

 

Per 1 september bekijkt Wim Harenberg welke mensen er competitie gaan spelen en wie 

niet en past zo nodig de incasso’s aan.  

 

5.4 Sponsorcommissie 

 

Erwin toont lijst met sponsoren. Er zijn geen sponsoren bij gekomen. Alleen Telstar heeft 

zich terug getrokken. 

Geeft wel aan dat hij het hiervoor te druk heeft. 

Hij vindt het zeer prettig, dat Judith en Rob dit van hem over gaan nemen. 

 

5.5 Shuttle Express en Website 

 

Prima jaar; lekker veel kopij. 

Experiment met wisselende schrijvers van het voorwoord. 

Erik geeft aan dat hij niet meer lid is van Zeewally en gaat er mee stoppen en vraagt 

iemand om het van hem over te nemen.  

Niemand biedt zich aan helaas. 
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5.6 Activiteitencommissie 

 

Positief jaar.  

Diverse toernooien georganiseerd. Veelal positieve reacties. 

Daniël vertelt welke toernooien er zijn georganiseerd.  (mini-maxi, kersttoernooi, 

openingstoernooi) 

 

Er wordt een Open toernooi te georganiseerd op 17 mei 2015, waarbij we leden van andere 

verenigingen uitnodigen. De inschrijving is deze week geopend. 

 

Daniel stipt aan dat de Formido-dollars, makkelijk geld te verdienen is. Credits naar Hans 

Lewis. 

 

Ook dank voor sponsoring door Michel van Buul van het Mini-maxi toernooi.  

 

Grote clubactie positief. Piet Roskam geeft aan dat komend jaar te willen doen. 

 

Initiatief: Jantje Beton-actie. Hulp nodig van jeugd? Animo daarvoor is steeds minder. Tzt 

wordt dit onder de aandacht gebracht van ouders.  

 

De activiteitencommissie stopt er mee dit jaar en is op zoek naar kandidaten om deze voort 

te zetten. Denise de Goeij meldt zich aan, maar geeft aan, dat ze dit niet alleen kan.  

 

6. Verslag bij balans, resultaten 2014 en begroting 2015 

 

Hans leest het verslag bij balans en resultaten voor:  

Piet geeft aan dat de trainerskosten sterk gestegen zijn mbt de begroting. Remco legt uit 

hoe dit komt:  

-2 jeugdtrainers. Manon en Kasper. Zij krijgen marktconforme trainersvergoeding 

- Max Sibbald: trainer competitie 

- Rien van Campen: trainer beginners 

- Ronald Stokkentreef en Erwin v.d.Beek 

Erwin vraagt over werkelijk 2014. Fors verlies ondanks niet doorgaan van feest toch 

negatief. Hans legt dit kort uit.  

 

Piet vraagt of zoveel mogelijk geld op de spaarrekening te zetten om rente te trekken. Hans 

geeft aan dat de rente erg laag is en dit weinig oplevert en veel kruisbetalingen betekent. 
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Hans geeft uitleg over de 4 verschillende voorstellen> 1A, 1B , 2AB, 2BA en 

beantwoordt hierover alle vragen. Remco brengt deze voorstellen ter stemming.  

- 17 stemmen voor, 4 onthouden van stemming. Voorstel 2 is daarmee aangenomen. 

-  met terugwerkende kracht: 4 leden. Dit wordt niet aangenomen. 

 

Voorstel 2AB wordt daarom aangenomen; €1,50 per maand verhoging vanaf 1 juni  

Voorstel 2AB houdt in :  

contributie verhoging alle leden à € 1,50 p/m 

bijdrage NBB a 0,50 voor sr. & jr. competitie  € 120,00 p.j 

AB ( 12 x € 1,50 ) : 7= € 2,57 afgerond € 2,60  p/m  geeft extra jaaropbrengst € 2.366,00 p.j. 

Totaal: 2366 + 120 =€ 2.486,00 

Aanvullend voorstel wordt aangenomen door alle leden:  Incasso’s per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 

oktober. Opzegging alleen per 1 januari en 1 juli.  Behalve voor competitiespelers; 1x per jaar 

opzegging per 1 juli. 

Ronald geeft aan dat er meer actie zal moeten komen om nieuwe leden te werven. Dat 

moeten we samen doen! 

Op 18 maart is de kas gecontroleerd door Ton Helmich en Michel van Buul. Er zijn geen 

verschillen geconstateerd. Er wordt decharge verleend aan het bestuur. De vereniging gaat 

hiermee akkoord. 

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

volgend jaar doen. 

6. Bestuurswisseling 

Voorzitter Remco van Beek en secretaris Leon van der Kevie treden af en zijn niet 

herkiesbaar.  

Linda Beekman biedt zich aan als voorzitter. Zij wordt aangenomen door de aanwezige 

leden.  

De functie competitieleider wordt daarmee vacant.  

 

De functie van secretaris blijft vacant. Voor behoud van de vereniging is een secretaris 

noodzakelijk. Er komt een NOODOPROEP naar alle leden.  

7. Rondvraag 

Michel van Buul : worden er reservespelers gevraagd bij de jeugd? Ja, dat wordt gevraagd, 

maar nee, die zijn er niet.  

Ton Helmich: gaat fietstocht Rabobank door? in principe wel.  

Activiteitencommissie, voorzitter en secretaris worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange 

inzet. 

Sluiting 
Remco sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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ACTIVITEITENKALENDER TOT EN MET DECEMBER 2015 
Junioren   Sporthal Het Baken 18.30 tot 20.00 uur 

Senioren  Sporthal Het Baken 20.00 tot 22.00 uur 

 
Dinsdag 
Het Baken 

Activiteit                  
Trainers: Max Sibbald / Manon Sibbald 

25-aug Vrij spelen 
1-sep Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
8-sep Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

15-sep Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
22-sep Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
29-sep Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

6-okt Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
13-okt Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
20-okt Herfstvakantie, zaal gesloten 
27-okt Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
3-nov Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

10-nov Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
17-nov Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
24-nov Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
1-dec Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
8-dec Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

15-dec Kersttoernooi 
22-dec Kerstvakantie, zaal gesloten 

Senioren  Sporthal Zeewolderhoek 20.00 tot 22.00 uur  

Donderdag  
Zeewolderhoek Activiteit                          Zaalwacht: 

27-aug Vrij spelen                                 Zie aan het einde van deze kalender 

3-sep Vrij spelen 

10-sep Vrij spelen 

17-sep Vrij spelen 

24-sep Vrij spelen 

1-okt Vrij spelen 

8-okt Vrij spelen 

15-okt Vrij spelen 

22-okt Herfstvakantie, zaal gesloten 

29-okt Vrij spelen 

5-nov Vrij spelen 

12-nov Vrij spelen 

19-nov Vrij spelen 

26-nov Vrij spelen 

3-dec Vrij spelen 

10-dec Vrij spelen 

17-dec Vrij spelen 

24-dec Kerstvakantie, zaal gesloten 
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Junioren Training Sporthal Zeewolderhoek 
 
Zaterdag 
Zeewolderhoek 

                    
Trainers: Manon Sibbald / Kasper Hijne 

Groep 1:  
9.00 – 10.30 uur 

Groep 2:  
10.30- 12.00 uur 

Groep 3:  
12.00- 13.30 uur 

Vrij spelen, geen 
trainingen 

Training recreanten jeugd 

29-aug Vrij spelen 
5-sep Vrij spelen 

12-sep Vrij spelen 
19-sep Vrij spelen 
26-sep Vrij spelen 

3-okt Vrij spelen 
10-okt Vrij spelen 
17-okt Vrij spelen 
24-okt Herfstvakantie, zaal gesloten 
31-okt Vrij spelen 
7-nov Vrij spelen 

14-nov Vrij spelen 
21-nov Vrij spelen 
28-nov Vrij spelen 
5-dec Vrij spelen 

12-dec Vrij spelen 
19-dec Vrij spelen 
24-dec Kerstvakantie, zaal gesloten 

ZAALWACHT SENIOREN BETEKENT DAT DE LAATSTE SPELERS IN DE ZAAL DE ZAAL NETJES EN IN 
GOEDE ORDE ACHTER LATEN. SLEUTEL VAN DE ZEEWALLY MATERIAAL KAST IN HET KANTOORTJE 
VAN DE BEHEERDER OP DE JUISTE PLAATS TERUG HANGEN, SPIJKER NR: 3 
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VOORAANKONDIGING GROTE CLUBACTIE 2015 
 
Het is pas augustus, maar toch al deze aankondiging voor de Grote Club Actie. En natuurlijk doet 
B.C. Zeewally ook dit jaar weer mee dus is de voorbestelling van de verkoopboekjes en de losse 
loten al gedaan. Het doel dit jaar is om extra geld voor onze badmintonnende jeugd bij elkaar te 
krijgen. Training, materiaal, zaalhuur, competitiekosten met meer jeugd competitieteams dan ooit, 
kosten nou eenmaal geld. De Grote Club Actie is daarvoor een heel goed middel. 
 
Net als voorgaande jaren wordt er een beroep gedaan op jullie: de jeugd van B.C. Zeewally, om de 
loten te gaan verkopen. Met voor jullie uiteraard weer (net als vorig jaar) de mogelijkheid geld te 
verdienen. Hoe meer loten, hoe meer geld je krijgt (en daarnaast natuurlijk ook voor de club 
verdient!). En voor diegene die het meeste loten verkoopt ook nog een mooie verrassing! En alsof 
het niet genoeg is heeft de Grote Clubactie organisatie voor de jeugd de 20-loten actie in het leven 
geroepen en ook nog een landelijke beste-verkoper wedstrijd (je kan zelfs een i-pad winnen!). 
 
Als je vorig keer ook hebt meegedaan dan weet je al 
een beetje hoe het gaat: Met je verkoopboekje langs de 
deur, of vragen aan familie, vrienden en kennissen op 
bijvoorbeeld een verjaardag. Verkoopboekjes werken 
het beste maar er is ook mogelijkheid tot losse loten 
verkoop. En het is de bedoeling om deze keer ook 
online loten te gaan verkopen met een eigen B.C. 
Zeewally Grote Club Actie webpagina. En tot slot is er 
de mogelijkheid om Superloten te kopen (eigenlijk zijn 
dat 50 gewone loten) maar wel met een extra prijs. 
Superloten zijn vooral bedoeld voor bedrijven en een 
soort sponsoring.  
 
Belangrijke data: 

- Eind Augustus / begin September: Informatie naar jeugdleden met instructieblad. 
- Eind Augustus: B.C. Zeewally Webpagina online loten verkoop actief 
- 7-15 September: bezorging verkoopboekjes + loten 
- 1-19 September: vertel iedereen van de Grote Club Actie bij B.C. Zeewally. Tip: schrijf         
-         alvast op wie loten wil kopen. 
-    19 September: Start landelijke Lotenverkoop 
-    19 November: Sluiting online verkoop en sluiting mogelijkheid nabestellen. 
-    10 December: Trekking Grote Club Actie 2015. 

 
Voor meer informatie hebben we een speciaal emailadres: groteclubactie@zeewally.nl, maar je 
kunt ook altijd terecht bij Piet Roskam (piet@zeewally.nl). 
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DUTCH OPEN 2015 

Profiteer nu van kortingsacties kaarten Yonex Dutch Open 2015 

17/07/15 

 

 
De kaarten voor de Yonex Dutch Open 2015 zijn in de voorverkoop tegen een aantrekkelijke prijs 
aan te schaffen. 
 
Ook kent de Yonex Dutch Open, net als voorgaande jaren, weer speciale kortingsacties voor 
verenigingen en individuele leden. Door zo vroeg mogelijk te bestellen, kan de korting op een 
kaartje oplopen tot maar liefst 35 % van het kassatarief. 
 
Kortingsacties 
- alle jeugd t/m 17 jaar heeft gratis entree, mogelijk gemaakt door Amazing Oriental 
- t/m 1 augustus 2015 veel korting op een bestelling van 4, 10 of 20 kaarten  
- speciale studententarieven (op vertoon van studenten/ov-kaart bij binnenkomst) 
 
Klik hier voor de kaartverkoop van de Yonex Dutch Open en profiteer meteen van de verschillende 
kortingsacties! 
 
Bron: 
http://www.badminton.nl/nieuws/voor_verenigingen/profiteer_nu_van_kortingsacties_kaarte
n_yonex_dutch_open_2015 
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SPELREGELS  
 
In het afgelopen seizoen heb ik vooral bij nieuwe leden gemerkt dat de spelregels bij het enkel- en 
dubbelspel niet helemaal duidelijk zijn. Vaak kwam de vraag hoe moet de service, mag de shuttle 
bij de service het net raken, mag het racket bij de service boven de heup? Maar ook hoe gaat de 
telling en wat wanneer wordt verlengd? 
 
Daarom dacht ik dat het wel een aardig idee is (vooral voor nieuwe leden, maar voor oudere leden 
is het ook interessant om de kennis op te frissen) dat ik de spelregels 6 t/m 9 van het reglement 
weergeef. Het hele reglement telt 63 pagina’s. Wie geïnteresseerd is kan het hele reglement 
downloaden op: 

http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/regelmenten/wedstrijden/Offic
iele%20Spelregels.pdf 

Spelregel 6 

6.   Toss  

6.1.   Voordat het spel begint moet er getost worden. De winnaar van de toss moet kiezen  
 uit de mogelijkheden genoemd in spelregel 6.1.1 of 6.1.2:  

6.1.1.   eerst serveren of eerst ontvangen;  

6.1.2.   aan de ene dan wel aan de andere kant van het net beginnen.  

6.2.   De verliezer van de toss maakt vervolgens de overgebleven keuze. 
 
Spelregel 7 

7.   Telling  

7.1.   Een partij wordt gespeeld om 2 gewonnen games, tenzij anders is bepaald (bijlage 2  
 en 3).  

7.2.   De partij die het eerst 21 punten scoort wint de game, behalve wanneer spelregel  
 7.4 of 7.5 van toepassing is.  

7.3.   De  partij  die  de  rally  wint  scoort  een  punt.  Een  partij  wint  een  rally  wanneer  de  
 tegenstander  een  fout  maakt  of  als  de  shuttle  niet  langer  in  spel  is  omdat  deze  
 binnen de speelhelft van de tegenstander de vloer raakt.  

7.4.   Vanaf de stand 20-20 wint de partij die het eerst 2 punten voorsprong behaalt de  
 game.  

7.5.   Bij de stand 29-29 wint de partij die het 30e punt scoort de game.  

7.6.    De partij die een game wint begint met serveren in de volgende game. 
 
Spelregel 8 

8.    Wisselen van speelhelft  

8.1.   Spelers moeten van speelhelft wisselen:  

8.1.1.  na afloop van de eerste game;  

8.1.2.   na  afloop  van  de  tweede  game  indien  er  een  derde  game  moet  worden  
 gespeeld;  

8.1.3.   in de derde game zodra één van de partijen 11 punten heeft gescoord.   

8.2.   Indien niet op de in spelregel 8.1 aangegeven wijze van speelhelft is gewisseld, moet  
 dit alsnog gebeuren zodra de vergissing is opgemerkt en de shuttle niet in spel is. De  
 dan bereikte stand blijft gehandhaafd. 
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Spelregel 9 

9.   Service  

9.1.   Bij een correcte service:  

9.1.1.   mag  geen  van  de  partijen  het  slaan  van  de  service  onnodig  vertragen  zodra  
 serveerder en ontvanger gereed zijn. Elke vorm van vertraging bij het beginnen  
 van  de  service  (zie  spelregel  9.2)  nadat  de  achterwaartse  beweging  van  het  
 racketblad van de serveerder is afgerond dient als een onnodige vertraging te  
 worden beschouwd;  

9.1.2.   moeten  de  serveerder  en  de  ontvanger  binnen  schuin  tegenover  elkaar  
 liggende  serveervakken  staan,  (figuur  A)  waarbij  zij  de  grenslijnen  van  de  
 serveervakken niet mogen raken;  

9.1.3.   moet  enig  deel  van  beide  voeten  van  de  serveerder  en  de  ontvanger  in  
 stilstaande  positie  in  contact  met  de  vloer  blijven  vanaf  het  begin  van  de  
 service (zie spelregel 9.2) totdat de service is geslagen (zie spelregel 9.3); 

9.1.4.   moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken;  

9.1.5.   moet de shuttle op het moment dat het racket van de serveerder deze raakt  
 zich geheel onder het middel van de serveerder bevinden. “Het middel” is in dit  
 verband een denkbeeldige lijn rond het lichaam van de serveerder, lopend over  
 het laagste punt van beide onderste ribben;  

9.1.6.   moet op het moment dat de shuttle wordt geraakt de steel  en het racketblad  
 van het racket van de serveerder naar beneden wijzen;  

9.1.7.   moet  de  beweging  van  het  racket  van  de  serveerder  ononderbroken  
 voorwaarts  zijn  vanaf  het  begin  van  de  service  (zie  spelregel  9.2)  totdat  de  
 service is geslagen (zie spelregel 9.3);  

9.1.8.   moet de shuttle het racket van de serveerder in een opwaartse vlucht verlaten  
 en  vervolgens  over  het  net  gaan  zodat,  indien  de  shuttle  niet  wordt  
 teruggeslagen,  deze  in  het  serveervak  van  de  ontvanger  valt  (d.w.z.  op  of  
 binnen de grenslijnen);  

9.1.9.  mag de serveerder de shuttle niet misslaan.  

9.2.   Zodra de spelers klaar zijn om te serveren en te ontvangen, bepaalt het begin van de  
 voorwaartse  beweging  van  het  racketblad  van  de  serveerder  het  begin  van  de  
 service.  

9.3.   Nadat  de  service  is  begonnen  (zie  spelregel  9.2),  is  de  service  geslagen  zodra  de  
 shuttle door het racket van de serveerder wordt geraakt of de serveerder de shuttle  
 misslaat bij een poging om te serveren.  

9.4.   De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar is. De ontvanger wordt  
 echter geacht klaar te zijn geweest indien deze probeert de service terug te slaan. 
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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 4 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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