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Ronald 
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Voorzitter 
 

  Erwin van de   
       Beek 

Penningmeester 

Nick Hidding   
Secretaris 

      Josette  
     Zaalberg 
Jeugd comp.leider 

Denise Hornsveld 
Senior    

   comp.leider 

Rianne Doorn 
Senior comp.leider 

CONTACTPERSONEN 
(Jeugd)Voorzitter: 

Ronald Stokkentreef 
036 – 522 23 59 

voorzitter@zeewally.nl 

Penningmeester: 

Erwin van de Beek 
036 – 536 96 68 

penningmeester@zewally.nl 

Secretaris: 

Nick Hidding 
06 – 13 745 540 

secretaris@zeewally.nl 

Algemeen bestuurslid: 

 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 
Denise Hornsveld 

competitieleider@zeewally.nl 

Competitieleider Junior: 

Michel van Buul 
Josette Zaalberg 

jeugdcommissie@zeewally.nl 

Jeugdcommissie: 

Peter van den Bedem 
Michel van Buul 

jeugdcommissie@zeewally.nl 

Kledingcommissie: 

Caroline van den Bedem 

kleding@zeewally.nl 
 

Trainers:  

Max Sibbald & Manon Sibbald  
mia_manonsibbald@hotmail.com 

Kasper Hijne  
kasper.hijne@hotmail.com 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
036 – 522 72 07 

shuttle@zeewally.nl 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 
036 – 522 7716 

ledenadministratie@zeewally.nl 

Redactie website: 

Remco van Beek 
036 – 848 16 63 

postmaster@zeewally.nl 

Sponsorcommissie 

Judith Bremmers 
Ronald Stokkentreef 

sponsorcommissie@zeewally.nl 

Activiteitencommissie: 

Peter van den Bedem, Michel van Buul 
Jolanda van Maanen, Anneke Assies ,  
Rianne Doorn, Denise de Goeij 

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

Inhoudsopgave en jarigen 3 

Wij stellen u voor aan  4 

Uit de oude doos 6 

Kersttoernooi 7 

Verslag Heinenoord toernooi 8 

Aankondiging Almere Jeugd Champions League 2017 10 

Verslag Kiekendieftoernooi 11 

Hoe hou je een racket vast 13 

Alles gewonnen en (toch) geen nummer 1 15 

Team 3 16 

Het verrassende seizoen van team 1 16 

Clubshirt Zeewally 17 

Grote Clubactie 18 

Nieuw in de club 19 

Aankondiging Ijspegel toernooi 20 

Een gediplomeerde trainer rijken 21 

De wedstrijden van “team Cindy” 22 

Activiteiten kalender tijdens de kerstvakantie 24 

Colofon 25 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

          Januari          Februari          Maart 

  2 januari Judith Bremmers 
  4 januari René Vonk 
10 januari Marit de Groot   
10 januari Cécile Sibbald 
14 januari Neeltje Brinker 
14 januari Joost Jochems 
16 januari Rob van der Meer 
19 januari Fleur Koning 
23 januari Rien van Campen 
26 januari Max Sibbald 
28 januari Hennie Wedekind 

  1 februari Ronald Abels 
  6 februari Mitchel Stramrood 
  9 februari Javier Perez 
10 februari Theo Faddegon 
20 februari Jacqueline van ’t Loo 
21 februari Ties Helmich 
 

  18 maart Roel Bosma 
  24 maart Nick Hidding 
  30 maart Celine Roest 
 

 
 

 
                             

 
Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 

http://www.zeewally.nl/
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WIJ STELLEN U VOOR AAN 

Peter v.d. Bedem     

Sinds 1985 ben ik al bezig met badminton. Ik 
ben begonnen als recreant van BC VOG, de 
grootste recreatieve badmintonvereniging van 
Amersfoort. 
Ik ben hier eigenlijk ingerold door mijn vader 
die een van de oprichters was van deze 
vereniging. Hier speel ik nu nog steeds. In 
2003 ben ik competitie gaan spelen bij BC 
Zeewally, waar ik training kreeg van Max 
Sibbald.  
Doordat mijn werk overging in ploegendienst 
moest ik stoppen met de competitie. Ik bleef 
echter actief als recreant bij BC VOG, waar ik 
veel toernooien organiseerde.  
Toen mijn dochter Willemijn op de camping 
doorkreeg dat dit best een leuk spelletje was, 
ben ik weer in aanraking gekomen met BC 
Zeewally.  
Door Hans Lewis, zeg maar de nestor van BC 
Zeewally, ben ik toen min of meer overgehaald 
om weer als recreatieve speler te komen 
spelen.  

 

Ik probeer dan ook om de ene week te spelen bij BC VOG, en de andere week bij BC Zeewally. 
Hierdoor kwam ik weer in contact met Max, die nog steeds de hoofdtrainer is. 
 
Ik ben nu 2 jaar hulptrainer, waarbij ik de jeugd train op de dinsdag en zaterdag samen met 
Ronald Roest en Javier Alvarez Perez. Dit bevalt mij zo goed, dat ik heb besloten om een 
sportleider 2 opleiding te volgen. Door deze opleiding ben ik in staat om de jeugdteams beter te 
begeleiden, coachen en te trainen. 
 
Sinds 2 jaar ben ik ook actief in de activiteitencommissie, waarbij ik o.a. het Aquadrain MiniMaxi 
toernooi en het kersttoernooi organiseer met een enthousiaste groep vrijwilligers. 
Aquadrain is de sponsor van het gelijknamige toernooi, welke al uw verstoppingen kan 
verhelpen.  
Zie de website: https://aquadrain-rioolbeheer.nl/ voor meer informatie. 
 
Ik coach zelf het jeugdteam waar mijn dochter in speelt, die sinds kort ook een eigen shirtsponsor 
hebben. Deze sponsor “ AAC “, badmintont zelf ook bij bc VOG, vandaar dat het contact snel 
gelegd was. Deze sponsor heeft een eigen administration and consultancybureau in Amersfoort. 
Zie de website: http://aacvandervoorden.nl/ voor meer informatie. 
 
 
 
 
 

https://aquadrain-rioolbeheer.nl/
http://aacvandervoorden.nl/
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Tussendoor heb ik nog een 
uitwisselingstoernooi met bc 
Harderwijk georganiseerd ter 
voorbereiding op de 
competitie, zodat onze 
jeugdteams al wat voorbereid 
zijn 

       
 
Verder ben ik al ruim 26 jaar gelukkig met Caroline die de kledingcommissie van Zeewally 
beheert en alle competitiespelers van mooie nieuwe shirtjes heeft voorzien. Daarnaast verzorgt 
zij de felicitaties van alle clubleden op hun verjaardag. 
 
Ik hoop dit leuke spelletje nog lang te mogen doen en draag de badmintonsport dan ook een 
warm hart toe. Tot ziens op een van de trainingsavonden. 
 
Peter v.d. Bedem 
 
Ik geef het stokje door aan: Volker Hälsig 
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UIT DE OUDE DOOS 

BC ZEEWALLY 

Kersttoernooi 
Badminton  

 Dinsdag 17-12-2002 
 

LOKATIE  ,,Het Baken” 

Aanvang: 20.15 uur 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inschrijfgeld: € 1,50 

Te betalen voor aanvang toernooi 
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KERSTTOERNOOI 

Terug naar het heden: 
 

 
Hoi Sportievelingen, 
dinsdag 20 december 
is er een kersttoernooi.  
Je speelt met een 
willekeurige speler een 
wedstrijdje tegen 2 
andere spelers.  
 
De jeugd speelt van 
19.00 tot 20.30 uur. 
Je mag dus iets later 
komen dan normaal.  
 
Van 19.45 tot 20.00 uur 
drinken we warme 
chocolademelk of ranja 
met iets lekkers 
(verrassing). Vanaf 
20.00 tot 20.30 uur 
speel je dan met een 
senior lid. Om 20.30 
uur is het afgelopen 
voor de jeugd. 
 
De senioren worden 
verwacht om 19.45. 
In het kader van de 
kerstgedachte spelen 
we dan samen met de 
jeugd tot 20.30 uur. We 
gaan nog een klein 
uurtje door en 
tussendoor mogen de 
kelen gesmeerd 
worden met warme 
chocolademelk of 
Glühwein. 
 
Doe allen mee met dit 
gezellige toernooi! 
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VERSLAG TOERNOOI HEINENOORD 

Op zaterdag 29 oktober heeft een mixteam van bc Zeewally met bc VOG uit Amersfoort 
meegedaan met het jaarlijkse toernooi in Heinenoord van bc De Tunnel.  
In het team zaten o.a. Peter ( bc Zeewally en bc VOG ) en Saskia ( bc Zeewally ), aangevuld met 
andere VOG-ers. 
 

           
 
We moesten vroeg op, om op tijd ( 09.00 u. ) aanwezig te zijn. 
Voor Saskia van bc Zeewally was het een zeer korte nacht geweest, omdat ze pas om 01.00 
terug was van een competitiewedstrijd. We hebben daar gelukkig met het spelen niet veel van 
gemerkt. 
 

      
 
De strijd was hevig voor beide teams, maar volop gezelligheid en gemoedelijke sfeer. 
Ook speelde er een rolstoeler mee, waarbij de regels iets aangepast werden. 
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Het resultaat was dit gecombineerde team de derde plaats haalde en het andere VOG team de 
vierde. Met de bingo behaalde we meer prijzen, daar nam een VOG-er de meeste prijzen mee 
naar huis. Al met al een toernooi waarbij de gezelligheid voorop stond. 
 
Met vriendelijke groet, Peter v.d. Bedem 
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ALMEERSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2017 
Gedurende 3 zondagen in februari organiseert BV Almere een mini-competitie speciaal voor 
jeugdspelers die nog nooit competitie gespeeld hebben. Het doel is om deze kinderen kennis te 
laten maken met het spelen van echte wedstrijden en om ze enthousiast te krijgen voor de reguliere 
competitie. De Champions League vindt plaats onder begeleiding van trainers, jeugdbegeleiders, 
jeugdcommissie van de BVA en door ouders die willen meehelpen. 
 
De teams bestaan uit 2 à 3 meisjes en 2 à 3 jongens. (Maar bij gebrek aan voldoende jongens of meisjes 
kan hier natuurlijk altijd een variant op bedacht worden). De teams worden zoveel mogelijk ingedeeld in 
poules op leeftijd. Deze teams spelen een volledige officiële wedstrijd, net als in de competitie. Een 
wedstrijd bestaat uit 2 x heren enkel, 2 dames enkel, één dames en herendubbel en 2 x gemengd dubbel. 
Een jeugdspeler speelt dus zelf minimaal 2 en soms 3 wedstrijden, afhankelijk van de grootte van het 
team. 
 
Er worden natuurlijk serieuze wedstrijden gespeeld, echter staat het speelplezier bij deze competitie 
voorop. Op de eerste speeldag worden de wedstrijdregels nog even kort uitgelegd en vindt er altijd een 
gezamenlijke warming-up plaats, verzorgd door een trainer. Elk team verzint de eerste speeldag ook een 
naam voor het team en maakt een spandoek of een teambord ter aanmoediging of als mascotte. Voor de 
meest originele naam en spandoek/bord is er ook een prijs, net als voor de winnende teams. 
Net als in de echte competitie ga je ook met je tegenstander van die dag gezamenlijk wat drinken en wat 
lekkers nuttigen in de kantine. Zo worden het sportieve, gezellige en spannende dagen! 
  
Het “toernooi” wordt in 2017 op de volgende zondagen gespeeld van 10.00 (9:30 aanwezig) tot circa 14.00 
uur in Sportcomplex Raggers, Bongerdstraat 6 Parkwijk Almere: 

 12 februari 2017 10.00 uur tot 14.00 uur. 

 12 maart 2017 10.00 uur tot 14.00 uur. 

 2 april 10.00 uur tot 15.00 uur. 
 
De kosten bedragen eenmalig € 10,00 per kind, te voldoen in de hal op de eerste speeldag.  
De kinderen krijgen per speeldag een flesje AA en een snoepzakje en op de laatste dag een herinnering. 
  

Als er ouders zijn die willen helpen in de begeleiding van een team geeft dat dan even aan. Hoe meer 
zielen des te groter de vreugd! We hebben plaats voor in totaal 20 teams, waaronder altijd een flink 
aantal BV Almere teams. 
 

Als je mee wilt doen of meer informatie wilt, mail dit dan aan: toernooizeewally@gmail.com 

Geef dan je naam, geslacht, leeftijd en hoelang je op badminton zit op. 

 
De aanmelding moet voor 24 januari 2017 binnen zijn.  
 
Met sportieve groet,  
Peter v.d. Bedem 
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VERSLAG KIEKENDIEF TOERNOOI IN LELYSTAD 
                
Afgelopen zaterdag 26 november werd in Lelystad het 15de Kiekendief Mix Toernooi 
georganiseerd. Dit is een toernooi voor zowel Recreanten als voor Competitie koppels in Sporthal 
de Rietlanden wat overigens een zeer mooie en prettige zaal is. Het uitgangsniveau was recreant 
of niet hoger dan 2de klasse District voor diegene die competitie spelen. 
 
Zaterdagmorgen reden Jacqueline, Jennifer, Peter en ondergetekende (Javier)  in een dikke mist 
naar de sporthal in Lelystad daar de eerste wedstrijd al om 9.00 uur stond ingepland. Zoals 
eerder vermeld is Sporthal de Rietlanden een keurige hal die voor deze gelegenheid was 
ingedeeld met acht velden. Het was na uitleg de bedoeling om complete wedstrijden te spelen en 
dus twee sets te winnen. Geen tijdslimiet dus goed met de krachten om gaan, werd er gezegd en 
sterk aangeraden. Er zouden per koppel zo’n zeven wedstrijden worden gespeeld. 
 
Tijdens het inslaan, werd  al snel duidelijk dat voor Jacqueline en Javier dit geen makkelijk 
toernooi zou worden. Spelers van allerlei leeftijdscategorieën waren aanwezig waarbij het opviel 
dat er blijkbaar veel moeders met zonen speelden of echtparen/koppels van verschillende 
leeftijden. De oudste deelnemer was 71 jaar en speelde met een zeer geoefende jonge dame. 
Tijdens één van de wedstrijden kwamen we dit koppel tegen en werden met minimaal 40 jaar 
badminton ervaring geconfronteerd. Geweldig om te zien qua techniek en inzicht. 
 
Gedurende de ochtend werden er vier of vijf wedstrijden gespeeld waarbij beide Zeewally 
koppels hard moesten werken om resultaat te boeken. Peter en Jennifer keurig gekleed in het 
Zeewally tenue, redden zich prima en speelden intense wedstrijden waarbij het gezegde  in het 
zweet uws aanschijns duidelijk in beeld werd gebracht. 
 
 

 

Na elke individuele wedstrijd werd er niet 
zoveel over de techniek gesproken maar 
over de te volgen strategie en het succes 
hiervan. In de middag werd de tweede 
helft van het toernooi gespeeld waarbij de 
wat betere spelers tegen de betere 
speelden en de minderen tegen hun 
gelijke. Het ging hier om drie of vier 
wedstrijden afhankelijk van de groep. Voor 
Peter en Jennifer betekende dit nog 
harder werken dan gedurende de ochtend 
en gedurende de wedstrijden die 
gemiddeld ook nog eens langer duurden. 
Het hard werken werd soms beloond met 
een overwinning maar geen enkele punt 
werd weggegeven, door niemand. 

 
Jacqueline en Javier moesten na de eerste twee ochtend wedstrijden al toegeven dat dit een 
toernooi zou zijn om te leren en ervaring op te doen, dit was uiteindelijk de doelstelling. De 
basistechniek is soms goed zichtbaar maar niet consistent en de tactiek is feitelijk soms 
aanwezig totdat de dynamiek van het spel de zorgen over neemt. Een gemiddeld verlies van 
gemiddeld tien punten per set geeft dit duidelijk aan.  
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Soms was het verschil ook beduidend groter waarbij de zogenaamde afstraffing alleen zichtbaar 
was op de score lijst. Beide Zeewally spelers namen het verlies op als relatief goed nieuws 
waarbij de leercurve belangrijker was. 
Ook in de middagpool was het voor 
Jacqueline en Javier hard werken 
waarbij er beter qua tactiek en 
spelverdeling werd gespeeld. Zowel 
Jennifer als Peter waren actieve coaches 
en hun tips maakten in veel gevallen de 
rally’s beduidend langer en leverden ook 
nog punten op. 
Niet constant door het midden terug 
spelen en de aanval proberen te keren, 
waren de grootste uitdagingen tijdens de 
wedstrijden. Het is in ieder geval duidelijk 
wat er moet gebeuren en daar zal ook 
hard aan worden gewerkt zodat we 
volgend jaar wat beter kunnen presteren.  
  

Op onderstaande foto kunnen we zien hoe het wel en niet moet tijdens het ontvangen van een 
service. De man links moet nog wat focussen terwijl de dame rechts het perfect doet, namen zijn 
hier overbodig. Communicatie in het veld is erg belangrijk en dat ging steeds beter. 
 

        
 
Voor beide Zeewally koppels maar ook voor andere externe koppels was het duidelijk dat het 
niveau hoger was dan bedoeld of verwacht. De heren maakten bij alle koppels vrijwel het 
verschil, onafhankelijk van de leeftijdscategorie.  
 
Om half vijf in de middag werd het toernooi 
beëindigd en de prijzen in de kantine uitgereikt 
waarbij er voor Zeewally deze keer niets te 
halen viel. Volgend jaar zijn we zeker weer van 
de partij en zoals eerder aangegeven weten 
we waar we aan moeten werken 
Een geslaagd toernooi waar we heel veel 
geleerd hebben, veel gelachen en waar we 
ook andere badminton spelers hebben 
ontmoet. Deze combinatie heeft deze zaterdag 
een bijzondere geslaagde en gezellige dag 
gemaakt.  
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HOE HOU JE EEN RACKET VAST 
 
Grip badminton 
 
De grip wordt niet als aparte techniek gezien, maar vormt een belangrijk onderdeel van de 
slaguitvoering. Sterker nog, het resultaat van veel slaguitvoering is sterk afhankelijk van het 
gebruik van de juiste grip. Voor alle duidelijkheid, onder grip wordt verstaan de manier waarop 
het racket wordt vastgehouden.    
Belangrijk voor een juiste uitvoering van de badmintontechnieken, is het hanteren van de juiste 
grip erg belangrijk. Hieronder worden de voorkomende grips beschreven. 
 
Shakehandsgrip: het racket wordt zo ontspannen mogelijk vastgehouden, waarbij de hoek 
tussen duim en wijsvinger rust op de smalle zijde van het handvat. De vingers zijn licht gespreid. 
De verdikking aan het uiteinde van het handvat rust tegen de muis van de hand. 
Deze grip wordt/kan bij de meeste forehand slagen worden gebruikt. 
 

 
 
 
 
Verkorte grip: het racket wordt in shakehands vorm vastgehouden met als verschil dat het 
handvat zo dicht mogelijk bij de steel wordt vastgehouden. 
Deze grip wordt gebruikt bij de korte service dubbelspel. 
 



shuttle        express 
 

 
 
 

  
 
 
 

14 

Backhandgrip: het racket wordt zo ontspannen mogelijk vastgehouden, waarbij de duim op het 
brede deel van het handvat ligt. Vanuit de shakehandsgrip wordt door het racket een kwartslag te 
draaien de backhandgrip bereikt. 
Deze grip wordt toegepast bij alle backhand slagen (inclusief de korte service dubbelspel). 
 
 

 
 
 
Mattenkloppergrip: het racket wordt zodanig vastgehouden dat de hoek tussen duim en 
wijsvinger ligt op de brede zijde van het handvat.  
Deze grip wordt alleen met succes toegepast bij sommige netslagen en de stooping 
defence. 
 
Bijlgrip: het racket wordt stevig vastgehouden, waarbij de hand zich geheel om het handvat sluit. 
De vingers liggen tegen elkaar aan. Het lijkt op het vasthouden van een bijl of een hamer 
Deze grip komt voor bij krachtspelers, maar wordt bij geen enkele slag aanbevolen. 
Doordat bij deze grip veel spanning op het racket wordt uitgeoefend is technisch spel 
vrijwel onmogelijk. 
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ALLES GEWONNEN EN (TOCH) GEEN NUMMER 1 

We zijn nu halverwege de competitie en we hebben (tot op heden) alles gewonnen. 
 
Wij zijn team 2 en spelen in de derde klasse, net als vorig jaar. 
 
Wij spelen met Jesse van de Beek, Frans Hoolsema, Max Sibbald, Celine Roest, Jennifer 
Doortmont en ondergetekende. 
 
Net als het eerste team, spelen ook wij met veren shuttles, als we een thuiswedstrijd hebben en 
we trainen er mee. Voor de tegenstanders blijkt dat meestal een verrassing te zijn. 
 
Bijna alle clubs spelen met plastic shuttles in de derde klasse.  
 
Toch is het niet de shuttle, waardoor we alles gewonnen hebben in de eerste helft van de 
competitie: de jeugd in ons team is een ware versterking: zowel Jesse als Celine zorgen voor de 
nodige verrassingen en worden snel  sterker in deze klasse. 
 
Helaas hebben we ons niet gerealiseerd dat invallers ( op papier waren Celine en Max invallers 
bij de start van de competitie) niet twee keer in eenzelfde weekend mogen spelen en vervalt hun 
status na twee keer invallen, waardoor we zes partijen hebben verloren en zo stonden we niet 
meer op nummer 1. 
 
Ondanks deze tegenvallers hebben we veel spelplezier. 
 
Ondanks alles hebben Frans, Jesse en Max ook nog team 1 kunnen versterken, na de blessure 
van Daniel uit team 1. 
 
Of we zo goed kunnen blijven presteren is nog maar de vraag omdat Max op dit moment een 
Hamstringblessure heeft opgelopen en we afgelopen weekend hebben verloren. 
 
We hopen dat Max snel weer beter is en we alles blijven winnen zonder administratieve “fouten”. 
 
Judith Bremmers, namens team 2 
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TEAM 3 

Heey, wij zijn Neve, Rosa-Sophie, Mitchel en Corné. Wij spelen dit jaar in team 3 in de 4e klasse 
van de senioren.  

Voor ons vieren is dit het eerste jaar bij de senioren. We hebben nu een aantal wedstrijden 
gespeeld en merken dat het heel anders is dan bij de junioren. Het komt hier veel meer aan op 
techniek en tactiek. We merken dat het spel er bij de senioren heel anders aan toe gaat dan bij 
de junioren. We hebben helaas nog geen wedstrijd gewonnen, maar we maken het de 
tegenstanders ook niet makkelijk. We doen altijd ons best en laten de tegenstanders wel zweten.  

We hebben nog een paar wedstrijden te gaan en wie weet kunnen we een keer winnen. Voor nu 
zien we het als een oefening voor volgend jaar en zijn vooral aan het genieten. Dat is toch 
belangrijker dan winnen? 

 

Team 3 

 

HET VERRASSENDE SEIZOEN VAN TEAM 1 

Al een aantal jaar wisten we dat er meer potentie zat in het eerste team van Zeewally. 
Wedstrijden werden vaak te makkelijk weggegeven, de winnaarsmentaliteit ontbrak. Tot zo'n 
anderhalf jaar geleden. Het team besloot een poging te wagen om hogerop te komen, en met 
succes. Na een tweede plek en verzoek tot promotie werd deze zomer duidelijk dat Team 1 de 
degens mocht kruisen met teams uit de tweede klasse. Met de bijbehorende mentaliteit. 
 
De koppies stonden strak, de training werd serieuzer. Er volgde een overstap naar veren 
shuttles, geprepareerd en al. Ineens stonden het aanrecht op zaterdag vol met natte shuttles, 
allemaal voor het optimale resultaat op zondag. 
 
18 september 2016: de eerste wedstrijd uit tegen Nijkerk. Aftasten was het voornamelijk. De 
shuttles vlogen in het rond, vaak tot ver voorbij de lijnen. Maar gelukkig had de tegenstander 
hetzelfde probleem en het gelijkspel was een feit. 
 
Trots op het resultaat (handhaving was immers het grote doel) keek het team vooruit. Het had 
niet lang nodig om in een ware flow te komen. Het ene na het andere team werd vakkundig aan 
de kant gezet. Dit eerste seizoen in de tweede klasse voelt inmiddels al lang niet meer zo, Team 
1 heeft zich genesteld alsof ze er al jaren spelen. Alleen Harderwijk en Flevoland steken er dit 
seizoen bovenuit, maar Zeewally 1 strijdt (toch wel verrassend) om de derde plek. 
 
Nu, na 10 van de 14 wedstrijden gespeeld, deelt Zeewally die plek met Appoldro, dat de laatste 
weken aan een enorme opmars bezig is. Ons eerste team is inmiddels getroffen door 
blessureleed, waardoor de bovenste twee plekken nu echt onhaalbaar lijken.  
 
Maar tegelijkertijd is het gat met de onderste teams dusdanig groot, dat handhaving een 
formaliteit lijkt. En zo is het seizoen op tweederde al lang en breed geslaagd. Ook is duidelijk dat 
het plafond nog lang niet behaald is. Wie weet wat er komende seizoenen nog mogelijk is?  
 
- Erik van Gemert 
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CLUBSHIRT ZEEWALLY 
 
Clubshirt Zeewally: Erima Razor 2.0 Polo Curaçao/Zwart/Wit 
 

Via Zeewally bestellen (in januari of augustus) 
Zoals jullie misschien al wel hebben kunnen zien, spelen 
alle competitiespelers sinds september in het nieuwe 
competitieshirt. 
Om iedereen de gelegenheid te geven om ook in zo’n 
nieuw shirt te spelen, is er 2x per jaar de mogelijkheid om 
zo’n shirt aan te schaffen, namelijk in januari en augustus.  
 
De prijs van het shirt met clublogo van Zeewally is €27,= en 
wordt door de penningmeester tegelijk met de 
eerstvolgende contributie-inning van uw rekening 
afgeschreven. 
 
Dus wilt u ook zo’n mooi shirt, mail dan vòòr 15 januari 
2017 naar kleding@zeewally.nl en geef de juiste maat door.  
 
Er zijn geen pasmaten beschikbaar en de maat die u 
besteld is bindend. Als u twijfelt over de maat, dan heb ik 
wel een overzicht van competitiespelers die al eenzelfde 
shirt hebben. U kunt diegene dan zelf benaderen om hun 
shirt even te passen. 
Trainingspakken of shorts moet u altijd zelf bestellen. 

 
Zelf bestellen op moment dat het u uitkomt 
U kunt ook op elk willekeurig moment eenvoudig zelf een shirt of trainingspak bestellen bij 
www.teamswear.be (de actuele prijzen staan op de website). Het shirt heeft dan geen clublogo.  
 
Klik op de website op het merk Erima en het kleurvlak Curaçao, dan goed letten op het juiste 
model namelijk Razor 2.0. 
Er zijn ook diverse andere shirts, shorts of trainingspakken van deze serie te verkrijgen. 
 
De kleding is ook via www.bees-sport.nl in Almere verkrijgbaar, maar dan moet u zelf de prijs 
opvragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kleding@zeewally.nl
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GROTE CLUBACTIE 

De Grote Clubactie 2016 is weer ten einde en vandaag, op het moment van dit schrijven, te 
weten 8 december 2016, is de trekking geweest en kan iedere lotenkoper op de website ( 
https://lotchecker.clubactie.nl ) controleren of je een prijs hebt gewonnen.  

BC Zeewally heeft sowieso gewonnen want er wordt weer een mooi bedrag toegevoegd aan de 
clubkas. Weliswaar niet zoveel als vorig jaar maar beslist de moeite waard. En dat dank zij onze 
jeugdleden die weer op pad zijn geweest om de loten aan de man te brengen. Waarvoor 
natuurlijk heel veel dank. 

Ruim 200 loten zijn er verkocht, waarvan het grootste deel (80%) van de opbrengst ten gunste 
van de clubkas komt. Daarvan moeten ook nog wat kosten af (bestel- en verzendkosten 
verkoopboekjes en contante loten) en natuurlijk de beloning voor onze verkopers. Een deel van 
die beloningen is afgelopen week al uitgereikt, de rest volgt zo spoedig mogelijk.  

Daarnaast hadden we nog een wedstrijdje wie het meeste loten zou verkopen voor BC Zeewally. 
En voor de drie beste verkopers hebben we een prijsje in het vooruitzicht. Als extraatje hebben 
we deze beste verkopers in volgorde van beste verkoper 3, of 2, of 1 lot gegeven. De prijsjes 
hopen we ook zo spoedig mogelijk uit te reiken maar de 3 beste verkopers.  

Wij kunnen hier al verklappen wie het zijn: 

1. Mirne Hoolsema   29 loten 

2. Caspar Rink  22 loten 

3. Willemijn van de Bedem  21 loten 

Van harte gefeliciteerd en heel goed gedaan! 

Kijk vooral nog even op de website van de Grote Clubactie want er zijn diverse kortingen te 
behalen. Rest nog om alle verkopers nogmaals te bedanken , en ook de lotenkopers hartelijk te 
bedanken voor het kopen van een lot en het daarmee ondersteunen van de club.  
 
Hopelijk kunnen we volgend jaar deze actie weer houden. 
 
Sportieve groet 

Piet Roskam 
 
 
Ps.: We zijn nog in spannende afwachting wat de Rabobank clubactie ons heeft opgeleverd. Dat 
horen we komende week. Onze voorzitter Ronald gaat persoonlijk naar de Clubactie-avond in 
Dronten om daar de cheque in ontvangst te nemen. 
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NIEUW IN DE CLUB 
 
Met plezier verwelkomen wij de volgende 
nieuwe leden: 
 
Seniorleden: 

Chantal van der Linden 
Cindy Steffen 
 
 
Juniorleden: 

Naomi van Leeuwen 
Senna Kooij 
Yannick Jordans 
 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier 
gewenst! 
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IJSPEGEL TOERNOOI 
 

 

Op zaterdag 11 februari 2017 wordt in Breukelen voor de negentiende keer het IJspegel-Toernooi 
georganiseerd. Dit jaarlijkse mix toernooi draait om sportiviteit maar vooral ook om gezelligheid.  
 
Deze toernooi dag begint om 9:00 uur en zal tot laat in de middag duren, gevolgd door een diner. 
Dit zal ongeveer om zes uur plaats gaan vinden, aansluitend aan de laatste wedstrijden. 

 
Op deze dag spelen we de wedstrijden in verschillende Mix-klasses. De poules worden ingedeeld 
naar speelsterkte, geef daarom bij inschrijving aan in welke klasse je op dit moment speelt. We 
hebben maximaal ruimte voor 49 mix koppels. Deelname vanaf 18 jaar en ouder. 

Let op : Uit ervaring weten we dat dit toernooi druk bezocht wordt, dus schrijf je op tijd in. Uiterste 
inschrijvingsdatum is vrijdag 3 februari 2017 

Zorg ervoor dat je inschrijving voor die datum binnen is. Iedere inschrijving wordt bevestigd per e-
mail met daarin de gegevens voor betaling van de inschrijving(en). 

 Zie de website: www.ijspegeltoernooi.nl voor het inschrijvingsformulier.      

 

                                             

http://www.ijspegeltoernooi/
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ZEEWALLY EEN GEDIPLOMEERD TRAINER RIJKER 

In de maanden februari, maart, april, mei, juni en juli heb ik een verkorte cursus SL3 
badmintontrainer gevold. Voor deze verkorting kom je alleen in aanmerking als je op een hoog 
niveau badminton speelt.  

Mijn stagegroepen waren de trainingsgroepen van Zeewally. De trainingen heb ik op dinsdag en 
zaterdag gegeven. Op de zaterdag heb ik aan drie verschillende jeugdgroepen training gegeven. 
Daarvan was de laatste groep met de seniorengroep relevant voor mijn SL3 cursus. 

Op de cursus heb ik veel 
verschillende taken moeten uitvoeren, 
zoals:  

 een jaarplan maken 

 training geven 

 evalueren met spelers 

 spelersprofiel maken 

 lesplannen maken  

 wedstrijden begeleiden  

 activiteit moeten organiseren 
(clubkampioenschappen 
Zeewally) 

 
Op het gebied van training geven heb 
ik veel nieuwe vaardigheden geleerd 
van mijn docent en mijn 
stagebegeleider, dat was mijn vader. 

Daarnaast heb ik ook veel tips 
gekregen hoe ik bijvoorbeeld een 
training moet opbouwen of uitvoeren. 

Ik wil graag de spelersgroep die ik 
training heb gegeven bedanken voor 
hun inzet en speciaal de spelers die 
bij mijn examentraining zijn geweest.  

Zonder jullie had ik mijn SL 3 niet 
kunnen halen. 

Thomas Sibbald 
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WEDSTRIJDEN “TEAM CINDY” 
 

Okay, nou is me gevraagd om een stuk te schrijven over het verloop van de competitie, nu we toch al over 
de helft heen zijn. 

Zal proberen het een en ander uit te leggen. Wij hebben dus een team van zes. Een erg gezellig team. 
Gewoon het bier en Fristi team. We zijn begonnen met een uitwedstrijd tegen Apollo, tja wat moet ik 
daar van zeggen aangezien dit schrijven op het internet verschijnt. Trouwens ken je dat. Als iemand zich 
voorstelt dat je twee tellen later al niet meer weet hoe iemand ook alweer heette? Nou dat hebben een 
paar in ons team ook erg dom maar dan zijn er altijd bijnamen te bedenken en zo onthoud ik ze dan wel 
weer. Zo herken ik iemand dan ook weer als ik ze de thuis wedstrijd weer tegen kom.  Verder geen 
commentaar. 

De tweede wedstrijd was tegen Vianen, die kan ik me nog herinneren omdat we die met 8-0 gewonnen 
hebben. Dit kwam ook omdat er iemand bij was die nog maar net badminton speelde en al stond te 
huilen voordat de wedstrijd tegen Saskia begonnen was. Dit kwam niet door Saskia ze speelde heel lief 
haar beste campingbadminton. Maar tijdens de borrel kwam naar voren dat ze ontzettend goed zwerkbal 
speelt, jazeker dat spel dat ze in de Harry Potter boeken spelen. Was erg leuk om de uitleg te horen en 
het you tube filmpje ervan te zien. Dus mochten we dit jaar toch nog degraderen (wat gelukkig niet kan) 
dan hebben we besloten om te gaan zwerkballen. 

De derde wedstrijd was tegen Barneveld. Die hebben we met 3-5 gewonnen. (als ik het allemaal goed 
onthouden heb) de borrel was wel gezellig alleen kregen we alleen maar loempia’s en waren de 
bitterballen en frikadellen blijkbaar op de schaal bij de andere teams terecht gekomen. Verder waren de 
douches daar zo ontzettend koud dat het niet meer grappig was. 

De vierde wedstrijd was tegen  Olympia SV daar weet ik niets meer van. Zal wel weinig indruk op me 
gemaakt hebben. Op zaterdag de 17 spelen we daar de uitwedstrijd misschien dat ik me dan weer het een 
en ander herinner.  

De vijfde wedstrijd was tegen Krommenrijnstreek. Deze wedstrijd hebben we dik verloren maar dat komt 
eigenlijk omdat deze mensen vorig jaar kampioen waren geworden en eigenlijk hadden moet 
promoveren. Maar dit niet wilde. Dan is het ook niet gek dat je dan je wedstrijden verliest en als een gek 
achter die shuttle aan het aanrennen bent. We hebben ons best in ieder geval gedaan.  

De zesde wedstrijd was tegen dvs Utrecht. Dit werd een gelijk spel. Nou moet ik erbij zeggen dat we 
ergens twee wedstrijd punten verloren zijn omdat Rien ergens twee wedstrijden had gewonnen maar die 
toch als verlies punten de boeken in zijn gegaan, omdat hij als reserve speler niet had mogen spelen 
omdat hij al te vaak had gespeeld. Was iets verkeerd gegaan tijdens de inschrijving van de teams. Maar 
dat maakt niet uit. Hij pakt zijn punten wel weer terug. Weet eigenlijk niet of het deze wedstrijd was.  

De zevende wedstrijd was tegen het Gein. Ook deze eindigde in een gelijk spel. Was een groot team waar. 
Was wel een mooie zaal alleen was het dak lek en dat resulteerde in een natte baan. En voordat er een 
handdoek gevonden was om de boel droog te maken. 
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De laatste wedstrijd die we gespeeld hebben was weer tegen Vianen die we wederom met 8-0 gewonnen 
hebben. Het spelen was wel leuk, dacht laat ik een drie setter spelen met mijn enkel, anders zijn we ook 
zo snel klaar.  

Na afloop zijn we nog gaan borrelen. Nou ja dat was de bedoeling want voordat een van de dames klaar 
was met douchen föhnen en de rest zaten de mannen al met de bier kaart te spelen maar kregen geen 
drinken. Geen bitterballen niets. Dus op de terug weg bedacht waar we bitterballen zouden gaan eten. 
Het werd een zeer gezellige after party bij Cecile thuis.  Het duurde tot diep in de nacht. Maar gezellig was 
het wel. Bedankt Manon voor het aanzetten van de frituurpan. De kaassoufflés en frikadellen gingen er 
prima in. 

Wat me trouwens ook opvalt dat er teams zijn die tijdens de wedstrijden geen banaan of appeltje eten, 
nee hele zakken haribo en lolly’s gaan naar binnen. Voor de nodige energie. Toch vreemd. Maar misschien 
moet ik dat toch maar eens gaan proberen. Misschien dat de resultaten van mijn singles dan om hoog 
gaan. Blijft lastig om die klus in je eentje te klaren.  

Dit was een beetje een impressie van ons speelseizoen tot nu toe. 

Anyway nog een paar wedstrijden te gaan! Heb er zin in. 

 Groetjes Cindy 
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ACTIVITEITEN KALENDER 
 
Badminton tijdens de kerstvakantie: 
 
 
’t Baken (dinsdag) 

27 december en 3 januari geen 
badminton 
 
Zeewolderhoek (donderdag) 

29 december en 5 januari 

19:00 tot 20:00 voor  de jeugd 

20:00 tot 22:00 voor de senioren 
 
Zeewolderhoek (zaterdag): 

24 en 31 december geen badminton  

7 januari wel. 
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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 vijf keer per jaar uit. Daarnaast wordt in maart één speciale Algemene 
Leden Vergadering (ALV) editie uitgegeven. 
 
Deadlines om kopij in te sturen 
10 februari,  
10 mei,  
10 augustus,  
10 oktober,  
10 december 

mailto:ledenwerving@zeewally.nl
mailto:kleding@zeewally.nl
http://www.zeewally.nl/
http://www.twitter.com/bczeewally
mailto:shuttle@zeewally.nl
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