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HET BESTUUR 
 

  
 

   
 

  

Ronald 
Stokkentreef 

Voorzitter 
 

  Erwin van de   
       Beek 
Penningmeester 

Nick Hidding   
Secretaris 

   Hans Lewis   
 Alg. bestuurslid 

 Peter van den 
       Bedem 

Alg.bestuurslid 

      Josette  
     Zaalberg 

Jeugd 
comp.leider 

Denise 
Hornsveld 

Senior    
   comp.leider 

Rianne Doorn 
Senior 

comp.leider 

CONTACTPERSONEN 
 
(Jeugd)Voorzitter: 

Ronald Stokkentreef 

 

 

voorzitter@zeewally.nl 

Penningmeester: 

Erwin van de Beek 

 
 
 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 
Nick Hidding 

 
 
 
secretaris@zeewally.nl 

Algemene bestuursleden: 
Hans Lewis            /     Peter van den Bedem 

 
 
 
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 

Lid jeugd- / kledingcommissie: 
Caroline van den Bedem 
kleding@zeewally.nl 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 

 
 
shuttle@zeewally.nl 
 
 

Redactie website: 

Remco van Beek 

 

 

postmaster@zeewally.nl 

Sponsorcommissie 

Judith Bremmers 

sponsorcommissie@zeewally.nl 

Activiteitencommissie: 

Vacant 

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

Inhoudsopgave en jarigen 3 

2e editie Zeewally open  4 

Recreantentoernooi Dordrecht 5 

Beachtoernooi Dordrecht 6 

Open jeugdtoernooi Harderwijk 8 

Hoe kies ik een shuttle 9 

Nieuw in de club 10 

Teams senioren competitie 11 

Spel data senioren competitie 12 

Colofon 15 

 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

 

           Augustus  

  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 
29 augustus Ellis Buth 
 

   

           September 
  5 september Elianne Roest 
15 september Esmee Piet 
17 september Jari Kooi 
18 september Daniël de Lijster 
18 september Rachel Scholma 
19 september Laura Koop 
19 september Jennifer  
                       Doortmont 
28 september Maikel van As 
 

 
              Oktober 
  5 oktober Julia van Maanen 
  5 oktober Lucas van Maanen 
  6 oktober Peter van den Bedem   
  7 oktober Thijs van Dalen 
16 oktober Tristan van Wierst 
18 oktober Ineke van der Linden 
26 oktober Raphaël van de Beek 
31 oktober Martijn Rink 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                             

 
Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 

http://www.zeewally.nl/
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2E EDITIE ZEEWALLY OPEN 
De tweede editie van het jaarlijks terugkerende badmintontoernooi Zeewally Open zat stampvol! 
Dit zorgde op zondag 22 mei voor een goed gevulde sporthal, met onder andere lekker fruit van 
Fruithal Smits en natuurlijk veel gezelligheid. Er kwamen inschrijvingen binnen vanuit de meest 
onverwachte (en onbekende) hoeken van het land, zoals Appelscha, Terneuzen en Ochten.  
 
Dit resulteerde in een totaal van 27 teams die in vier poules, streden om de beste te worden in 
hun klasse. Dankzij sponsor Drukwerkservice de Lijster wisten alle teams op welk moment zij op 
de baan moesten staan. Na vijf gespeelde wedstrijden in de herendubbel poule kwam Dubbel E 
als winnaar uit de bus, nauw gevolgd door Pernotti met slechts 3 gescoorde punten verschil. In 
de recreanten poule won Gemotorde Olie en eindigde het team Netband op de tweede plek.  
 
LBV 2 was het beste team in de 4e klasse poule, gevolgd door VOG die een mooie tweede plek 
behaalde. Gelegenheidsduo Mariska en Paulien wonnen overtuigend de 3e klasse poule en 
versloegen onder andere de nummer twee Team Zeedrecht. De nummers één en twee gingen 
naar huis met een lekkere fles wijn van Mitra Thiele en daarnaast werden Hennie, Monique en 
Michel verrast met een waardebon voor 30 klusminuten, mede mogelijk gemaakt door 
Klusminuten.nl.  
 
Als badmintonclub Zeewally kijken wij terug op een geslaagde 2e editie van het Zeewally Open 
en hopen wij alle deelnemers ook volgend jaar weer terug te zien! 
 
Al met al, een zeer geslaagde dag en op naar volgend jaar!!!! 
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RECREANTENTOERNOOI IN DORDRECHT 
 
Op zaterdag 4 juni hebben 2 koppels van BC Zeewally meegedaan aan het recreantentoernooi in 
Dordrecht.  
 
 

 

                
Het was een samengesteld team uit 2 
verenigingen. Het team bestond uit Peter, 
Mariska en Daniël van Zeewally, en Daniëlle 
van recreantenvereniging VOG uit Amersfoort. 
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Het werd een recreantentoernooi genoemd, 
maar het niveau was hoog. 
’s Ochtends werd er begonnen met de DD en 
de HD.  
Helaas wisten we daar maar een paar 
wedstrijden van te winnen. 
 

 
 
In de pauze vertelde Mariska dat ze een echte 
keukenprinses was, waarbij ze handig gebruik 
maakte van de staafmixer. We gaan dat later 
nog wel eens uitproberen als ze lekkere 
gehaktballen gaat maken volgens 
grootmoeders recept. 

                
 
 
 
’s Middags werden de mixen gespeeld. Hier ging het Daniël en Daniëlle een stuk beter af. 
Ondanks dat ze weinig met elkaar gespeeld hadden, wisten ze alles te winnen. 
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Peter en Mariska hadden er meer moeite mee en konden niet lekker op gang komen. 
De tegenstand was te groot. 
 
Wat voor ons nieuw was is dat er rolstoelers meededen waarbij de regels iets aangepast waren. 
Smashen op de rolstoeler was verboden en de shuttle mocht niet in het voorste vak gedropt 
worden. Dit betekende dat je goed je gedachten erbij moest houden. 
Uiteindelijk werden Daniël en Daniëlle de poulewinnaars. 
 
Het toernooi werd afgesloten met een gourmet. 
Al met al een gezellig toernooi en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Peter. 
 

 

 

BEACHTOERNOOI IN DORDRECHT 
 
Vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni werd voor de 32e keer het Beachtoernooi georganiseerd, waar 
we vanuit Zeewally alweer voor de vijfde keer mee hebben gedaan. Op vrijdagavond stond het 
beachbadminton op het programma. Rianne speelde met Peter onder de naam ‘He Henk wat 
staat hier’ in de recreantenpoule na een late teamwissel en er deden twee teams mee in de 
wedstrijdklasse. Deze teams bestonden uit Mariska en Erik (De Aquarianen) en Denise en Nick 
(Ponche Kuba).  
 
Gewapend met een goed gevulde bidon en in goede weersomstandigheden gingen de drie 
teams de strijd aan in verschillende poules. De poules bestonden uit zes teams dus er werden in 
ieder geval vijf wedstrijden gespeeld, waarna er mogelijk nog halve finales en finales volgden.  
 
Rianne en Peter deden het uistekend in de recreantenklasse en al snel was duidelijk dat de bij de 
eerste twee in de poule zouden eindigen. In de laatste poulewedstrijd zou beslist worden wie er 
met de winst in de poule vandoor zou gaan en daarin waren Rianne en Peter duidelijk de betere. 
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Ook bij Denise en Nick begon het toernooi geweldig en werd zelfs de grootste uitslag van het 
toernooi behaald met 49-5. De laatste twee poulewedstrijden werden helaas verloren waardoor 
er helaas geen vervolg zou komen. Mariska en Erik speelden ook goed maar gingen niet door 
naar de finales en waren na vijf wedstrijden uitgespeeld.  
 
Rianne en Peter moesten om het toernooi te winnen nog twee wedstrijden spelen tegen de 
poulewinnaars van de twee andere recreantenpoules. Aangemoedigd door de andere teams van 
Zeewally wonnen zij ook deze wedstrijden waardoor ze de beker voor de eerste prijs in ontvangst 
mochten nemen. Het toernooi was nu afgelopen maar het was nog lang gezellig. We moesten 
zaterdag alleen wel weer vroeg op voor het volleybal toernooi dus het werd niet al te laat 
gemaakt. We konden, net zoals voorgaande jaren, blijven slapen bij Jeroen in Hilversum, alleen 
Peter ging vrijdagavond weer naar huis.  
 
Zaterdag ging al vroeg de wekker om ons klaar te maken voor het beachvolleybal toernooi. Om 
09:45 moesten we onze eerste wedstrijd spelen. Het team bestond uit Mariska, Denise, Rianne 
en Erik. Nick moest helaas werken ’s middags en kon niet mee doen. Maar gelukkig werden we 
geholpen door Rein uit Zeewolde en Bjorn uit Vinkeveen. Het werd helaas niet zo’n succes als bij 
het badminton want van de 6 wedstrijden in de poule werden er maar twee gewonnen. Dat is er 
wel één meer dan vorig jaar bij het volleybal dus er zit wel een stijgende lijn in! Rond vier uur 
werden de laatste wedstrijden gespeeld en zat deze editie van het beachtoernooi er weer op. Op 
naar volgend jaar! 
 
Denise, Rianne, Mariska, Erik, Peter en Nick 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BCH 2ICT OPEN JEUGDTOERNOOI VAN 25 JUNI 

 
Het BCH 2ICT Open Jeugdtoernooi in Harderwijk is inmiddels achter de rug. 
Het was een gezellige dag van 10.00 tot 15.00 uur, waarbij alle jeugdleden van verenigingen 
rondom Harderwijk konden deelnemen. 
Het was de eerste keer dat bc Harderwijk dit organiseerde en het zat goed in elkaar. 
Het toernooi werd gespeeld met alleen dubbelwedstrijden in poules die op 
sterkte waren ingedeeld. Het was een toernooi voor alle jeugdspelers onder de 19 jaar, recreant, 
competitiespeler, beginnend of gevorderd. Iedereen was van harte welkom. 
 
BC Zeewally was goed vertegenwoordigd met 18 jeugdleden.  
Dit waren : Lucas, Willemijn, Damian, Erik, Boaz, Raphael van Buul, Annali, Julian, Brendon, 
Fleur, Romy, Bren, Elianne, Fabienne, Raphael van Beek, Shifrah en Laura. 
 
Toen de poules bekend waren, bleven de jeugdspelers op hetzelfde veld spelen.  
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Onder begeleiding kon er dan gespeeld en geteld worden. Elke wedstrijd duurde 15 minuten. 
De Zeewoldenaren hebben zich prima vermaakt deze dag, waarbij de nodige prijzen in de wacht 
gesleept werden. 
Er waren vier 1e plaats poulewinnaars: Boaz, Fabienne, Raphael van Beek en Elianne. 
En er waren twee 2de plaats poulewinnaars: Bren en Damian. 
Op de jeugdsite : https://zeewallyjeugd.wordpress.com/ zijn foto’s van deze dag geplaatst. 
Al met al een heel gezellig en geslaagd toernooi waar we zeker volgend jaar weer aan mee 
zullen doen. 
 
Peter v.d. Bedem 
Mail : toernooizeewally@gmail.com 
 

HOE KIES IK EEN SHUTTLE 
 

NYLON EN VEREN SHUTTLES 

Nylon shuttles worden door zowel recreanten als competitiespelers t/m de 2e klasse regio 
gebruikt. In de regio Centrum waar onze club onder valt is het vanaf de 1e klasse regio verplicht 
om met veren shuttles te spelen. Competitiespelers op landelijk niveau spelen altijd met veren 
shuttles. 
Team 1 en 2 van Zeewally hebben voor volgend seizoen gekozen om de thuis wedstrijden met 
veren shuttles te spelen. Hieronder leest u meer informatie over nylon en veren shuttles.  
 
MEER OVER NYLON SHUTTLES 
Er wordt veel gebruik gemaakt van nylon shuttles, omdat dit veel goedkoper is in vergelijking met 
de veren shuttle. Een nylon shuttle van goede kwaliteit heeft een langere levensduur, de shuttles 
gaan minder snel kapot en zijn per stuk goedkoper. De vluchteigenschappen zijn echter minder 

https://zeewallyjeugd.wordpress.com/
mailto:toernooizeewally@gmail.com
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dan die van een veren shuttle, dit is de reden dat er door gevorderden in de badmintonsport vaak 
gebruik gemaakt wordt van veren shuttles. 
De snelheid van de shuttle wordt aangegeven in speed 1,2,3,4 en 5 of met slow, medium en fast. 
Sommige fabrikanten gebruiken kleuren groen (langzaam), blauw (medium), rood (snel).  
 
 

 

Bijna alle fabrikanten proberen shuttles te 
vervaardigen die de speeleigenschappen 
hebben van een veren shuttle. Veren shuttles 
vallen echter steiler naar beneden na een 
harde slag in het achterveld. Ze remmen dus 
sneller af. De plastic shuttles hebben meer een 
kogelbaan. Het is met een nylon shuttle dus 
moeilijker een tegenstander in het achterveld 
te dwingen, omdat de shuttle niet recht naar 
beneden valt. 
 

 
 
 

MEER OVER VEREN SHUTTLES 

Veren shuttles zijn er in eenden veren en ganzen veren. Hierbij heeft de ganzenveer een betere 
vlucht dan de eenden veer en deze is dan ook duurder. 
Badmintonshuttles worden voornamelijk gemaakt in fabrieken in Thailand. Deels met de hand, 
deels met machines. Wedstrijdshuttles zijn gemaakt van 16 stuks ganzen veren.  
De ganzen worden daar niet speciaal voor gefokt; veren van slachtganzen worden daar voor 
gebruikt. Per gans zijn er 4 rechte veren die voor wedstrijdshuttles gebruikt kunnen worden. Deze 
4 veren zitten in het midden van de vleugels. De overige veren worden ook wel gebruikt maar 
deze zijn niet helemaal recht en daardoor niet geschikt voor een goede kwaliteit shuttle. De 
shuttles worden in de fabriek ook nog getest op snelheid en hoe sneller de shuttle hoe duurder 
deze is. 
 
Een veren shuttle bestaat dus uit 16 ganzenveertjes, bevestigd in een kurk met een doorsnede 
van 2,5 tot 2,8 cm, die met een dun lapje leer wordt overtrokken. De veertjes in het kurkendopje 
zetten wordt machinaal gedaan, maar het vastnaaien van de veertjes met draadjes wordt met de 
hand gedaan. Het hele proces van het maken van zo'n shuttle is dus erg arbeidsintensief.  
Het gewicht van een veren shuttle bedraagt ongeveer 5 gram. Als eenmaal de veren beschadigd 
zijn, wordt de vlucht van de shuttle beïnvloed en kan er geen wedstrijd meer mee gespeeld 
worden. Warmte, kou en vocht hebben ook invloed op de vlucht. Dit is een van de redenen dat 
de shuttle geen lang leven heeft. Goede veren shuttles onderscheiden zich vooral door een 
stabiele koers tijdens de vlucht. Bij het spel aan het net nemen ze snel de normale houding aan, 
dat wil zeggen met de dop naar de grond gericht. 
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Op (top) niveau wordt er met veren 
shuttles gespeeld, omdat ze  
* een preciezere vlucht hebben dan een nylon  
  shuttle  
* een stabiele vlucht hebben  
* meer mogelijkheden hebben voor  
   effectslagen  
* zich beter aanpassen aan de temperatuur in  
  de zaal. 
 

Daarnaast kun je veren shuttles met meer spin slaan. Dit houdt in hoe harder een shuttle 
ronddraait hoe stabieler en mooier een vlucht is. Het gewicht van een shuttle moet tussen de 
4,74 en 5,50 gram liggen. Ook wordt dit wel uitgedrukt in grains; 1 grains = 0,0648 gram; een 
shuttle moet dus tussen de 73 en 85 wegen. Hoe zwaarder een shuttle, hoe sneller deze vliegt. 
Bij sommige merken wordt de snelheid aangegeven met een kleur, rood = snel, blauw = gewoon 
en groen = langzaam. 
In topwedstrijden komt het voor dat per wedstrijd 10-20 shuttles kapot geslagen worden!  
Shuttles worden voor een wedstrijd geprepareerd. Dit gebeurt door middel van het met stoom 
bevochtigen van de shuttles. 
 
Max Sibbald 
 
(Bron: sportinngeritsen.nl) 
 
 
 
 

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

Grace Karyowidjojo 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier 
gewenst! 
 
 

 
 
 
 

TEAMS SENIOREN COMPETITIE 
Beste Competitiespelers, 
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Een tijdje geleden hebben we de teams bekend gemaakt maar hierin is nog het één en ander 
veranderd. We zetten per team twee heren en twee dames vast en de rest wordt als ‘reserve’ op 
de lijst gezet. Dit omdat er dan nog bij elkaar ingevallen kan worden. De teams komen er als 
volgt uit te zien. 
 

Team 1 – 2e klasse 

Heren Dames 

Daniel de Lijster Mariska Kooi 

Nick Hidding Rianne Doorn 

‘invallers’ 

Kasper Hijne Denise Hornsveld 

 

Team 2 – 3e klasse 

Heren Dames 

Frans Hoolsema Judith Bremmers 

Jesse van Beek Jennifer Doortmont 

‘invallers’ 

Max Sibbald Celine Roest 

 

Team 3 – 4e klasse 

Heren Dames 

Corné Broers Rosa-Sophie Lingeman 

Mitchel Stramrood ……………………………. 

‘invallers’ 

 Neve Amelo 

 

Team 4 – 4e klasse 

Heren Dames 

Maikel van As Saskia van Zitteren 

Wiard Hidding   Cindy Blankers    

‘invallers’ 

Rien van Campen Cecile Sibbald 

 
Hiermee bedoelen we dat in principe iedereen gewoon in één van de vier teams zitten maar dat 
de ‘invallers’ twee keer ergens anders kunnen invallen voordat er drie wedstrijden gespeeld zijn 
bij het eigen team. 
 
Heb je hier nog vragen over? Mail ons dan gerust! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise Hornsveld en Rianne Door 
Competitieleiding B.C. Zeewally 
 
 

WEDSTRIJDOVERZICHTEN SENIOREN COMPETITIE 2016/2017 
De rood gearceerde thuiswedstrijden vinden op zaterdag plaats in de Zeewolderhoek na de 
jeugdtraining i.v.m. zondagsverenigingen.  
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Team 1 (2e klasse, afdeling 4) 
Mariska Kooi, Denise Hornsveld, Nick Hidding, Kasper Hijne, Daniel de Lijster, Rianne Doorn. 
 

 
 
Team 2 (3e klasse, afdeling 4) 
Frans Hoolsema, Judith Bremmers, Max Sibbald, Jesse van de Beek, Jennifer Doortmont. 

 
Datum Tijd Thuis Uit 

Zo 18-9-2016 13.15 Nijkerk 2 Zeewally 2 

Zo 25-9-2016 10.00 Zeewally 2 Leusder BC 3 

Za 1-10-2016 17.00 Heerder BC 2 Zeewally 2 

Zo 9-10-2016 10.00  OSM Badminton 2 Zeewally 2 

Zo 30-10-2016 10.00 Zeewally 2 BAN 7 

Zo 6-11-2016 10.00 Zeewally 2 Hercules 6 

Vr 11-11-2016 20.00 Helios SB 6 Zeewally 2 

Zo 20-11-2016 10.00 Zeewally 2 Nijkerk 2 

Zo 4-12-2016 12.30 Leusder BC 3 Zeewally 2 

Za 10-12-2016 13.30 Zeewally 2 Heerder BC 2 

Zo 18-12-2016 10.00 Zeewally 2 OSM Badminton 2 

Zo 15-1-2017 12.00 Hercules 6 Zeewally 2 

Zo 22-1-2017 10.00 Zeewally 2 Helios SB 6 

Zo 29-1-2017 14.00 BAN 7 Zeewally 2 

 

 

Datum Tijd Thuis Uit 

Zo 18-9-2016 13.15 Nijkerk 1 Zeewally 1 

Zo 25-9-2016 10.00 Zeewally 1 Flevoland 3 

Zo 2-10-2016 09.30 Appoldro 3  Zeewally 1 

Zo 9-10-2016 09.30 ’t Pluumpje 2 Zeewally 1 

Zo 30-10-2016 10.00 Zeewally 1 Ban 6 

Zo 6-11-2016 10.00 Zeewally 1 WSV Badminton 3 

Zo 13-11-2016 10.30 Harderwijk 4 Zeewally 1 

Zo 20-11-2016 10.00 Zeewally 1 Nijkerk 1 

Za 3-12-2016 13.30 Flevoland 3 Zeewally 1 

Zo 11-12-2016 10.00 Zeewally 1 Appoldro 3 

Zo 18-12-2016 10.00 Zeewally 1 ’t Pluumpje 2 

Zo 15-1-2017 09.30 WSV Badminton 1 Zeewally 1 

Zo 22-1-2017 10.00 Zeewally 1 Harderwijk 4 

Zo 29-1-2017 10.00 Ban 6 Zeewally 1 
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Team 3 (4e klasse, afdeling 4) 

Neve Amelo, Celine Roest, Corné Broers, Mitchel Stramrood, Rosa-Sophie Lingeman. 
 

Datum Tijd Thuis  Uit 

Za 17-9-2016 13.30 Flevoland 5 Zeewally 3 

Zo 25-9-2016 10.00 Zeewally 3 ’t Veen 4 

Vr 30-9-2016 20.00 Hellas 3 Zeewally 3 

Za 8-10-2016 13.30 Zeewally 3 Putten 3 

Vr 28-10-2016 20.00 Krommerijnstreek 1 Zeewally 3 

Za 5-11-2016 13.30 Zeewally 3 Heerder BC 5 

Za 12-11-2016 16.00 Kampen 2 Zeewally 3 

Zo 20-11-2016 10.00 Zeewally 3 Flevoland 5 

Za 3-12-2016 12.45 ’t Veen Zeewally 3 

Za 10-12-2016 13.30 Zeewally 3 Hellas 3 

Za 17-12-2016 09.30 Putten 3 Zeewally 3 

Za 14-1-2017 17.00 Heerder BC 5 Zeewally 3 

Zo 22-1-2017 10.00 Zeewally 3 Kampen 2 

Zo 29-1-2017 10.00 Zeewally 3 Krommerijnstreek 1 

 

 
 
Team 4 (4e klasse, afdeling 1) 
Maikel van As, Cindy Blankers, Rien Campen, Wiard Hidding, Cecile Sibbald, Saskia van Zitteren. 
 
Datum Tijd Thuis  Uit 

Vr 16-9-2016 20.00 Apollo 4 Zeewally 4 

Zo 25-9-2016 10.00 Zeewally 4 Vianen 5 

Za 1-10-2016 09.30 Barneveld 6 Zeewally 4 

Za 8-10-2016 13.30 Zeewally 4 Olympia SV 2 

Vr 28-10-2016 20.00 Krommerijnstreek 3 Zeewally 4 

Zo 6-11-2016 10.00 Zeewally 4 DVS Utrecht 7 

Zo 13-11-2016 13.00 ’t Gein 2 Zeewally 4 

Zo 20-11-2016 10.00 Zeewally 4 Apollo 4 

Vr 2-12-2016 19.30 Vianen 5 Zeewally 4 

Zo 11-12-2016 10.00 Zeewally 4 Barneveld 6 

Za 17-12-2016 13.00 Olympia SV 2 Zeewally 4 

Za 14-1-2017 14.30 DVS Utrecht 7 Zeewally 4 

Zo 22-1-2017 10.00 Zeewally 4 ’t Gein 2 

Zo 29-1-2017 10.00 Zeewally 4 Krommenrijnstreek 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLOFON 

 
Sporthallen 
Het Baken, Horsterweg 25, Zeewolde, 036 – 522 39 79 
Zeewolderhoek, De Verbeelding 27, Zeewolde, 036 – 522 54 90 
 
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 – 522 18 97 
E ledenwerving@zeewally.nl  
 
Afmelden 
Recreanten kunnen zich uitsluitend afmelden per 1 juli of per 1 januari. 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. Voor opzegdatum van 01 januari geldt 01 december i.v.m. het 
afmelden bij de bond. 
 
Clubkleding 
De vereniging beschikt over een eigen clubtenue. Alle sr-competitiespelers moeten hierin hun 
wedstrijden spelen. De kleding wordt gesponsord door diverse bedrijven. De clubkleding is te 
bestellen bij de kledingcommissie.  
Contactpersoon: Caroline van den Bedem 
E-mail: kleding@zeewally.nl  
 
BC Zeewally op het Internet 
E-mail: info@zeewally.nl 
Website: www.zeewally.nl     Remco van Beek 
Twitter:www.twitter.com/bczeewally 
Ondersteuning en redactie: Volker Hälsig 
 
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, in Maart, wordt tevens 1 speciale Alg. Leden Vergadering editie gemaakt. 
 
Deadlines om kopij in te sturen 
10 februari,  
10 mei,  
10 augustus,  
10 oktober,  
10 december 
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