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Team 5 is kampioen geworden. Bren, Erik, Raphael, Damian en Lucas van harte gefeliciteerd met 
het behaalde succes. 
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HET BESTUUR 
 

     
   

Linda Beekman 
Voorzitter 

Hans Lewis 
Penningmeester 

Nick Hidding   
secretaris 

Ronald 
Stokkentreef 

  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 

Secretaris: 
Nick Hidding 

 
 
secretaris@zeewally.nl 

Jeugdvoorzitter: 
Ronald Stokkentreef 

 
 
JeugdVoorzitter@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 / Carolien van der Bedem 
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 

sponsorcommissie@zeewally.nl 
 
 

Activiteitencommissie: 

Carolien van der Bedem 

Denise Goeij, i.s.m. oude commissie 

activiteitencommissie@zeewally.nl  
 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

3 

MET IN DEZE UITGAVE... 
Contactpersonen 2 

Inhoudsopgave en jarigen 3 

Voorwoord 4 

Notulen vrijwilligersvergadering 5 

Mini en maxi toernooi 9 

Boni jeugd actie 10 

Blik op Zeewolde  11 

Eindstanden jeugd competitie 12 

Finale Landskampioen Carlton Eeredivisie 2016 20 

Senioren competitie 2016 -2017 22 

Het jaar van Zeewally 2 23 

Het jaar van Zeewally 1  24 

Sportvrijwilliger 2015 26 

Activiteitenkalender februari t/m juni 28 

Colofon 31 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

 
       Februari         Maart          April 
  1 februari Ronald Abels 
  6 februari Mitchel Stramrood 
  9 februari Alvarez Perez 
10 februari Theo Faddegon 
21 februari Ties Helmich 
22 februari Frits Kortekaas 
 

  7 maart Denise de Goeij 
18 maart Roel Bosma 
24 maart Nick Hidding 
30 maart Celine Roest 
 

  9 april Casper Snijder 
  9 april Remco van Beek 
17 april Annali Edelenbosch 
18 april Daan Nooteboom 
18 april Wim Harenberg 
19 april Freek Löhr 
21 april Cindy Blankers 
22 april Joshua Porteous 
24 april Frans Schrijn 
26 april Marian Gerards 
27 april Ronald Stokkentreef 
30 april Renate Wedekind 
 

 
                                                   

 
 

 
Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 
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VOORWOORD 
 
Beste Zeewally leden, 
 
Om een gezonde vereniging te blijven is het belangrijk voor alle vrijwilligers om met elkaar in 
gesprek te blijven en dezelfde richting op te gaan. Om deze reden heeft het bestuur een 
vrijwilligersvergadering gehouden op woensdag 13 januari. Met een zeer grote opkomst is duidelijk 
geworden dat Zeewally leeft onder deze leden en iedereen vanuit zijn of haar vrijwilligersfunctie 
actief bezig is om Zeewally op de kaart te zetten! 
 
Twee commissies hebben tijdens deze vergadering aangegeven meer hulp nodig te hebben. Dit 
zijn de activiteitencommissie en sponsorcommissie. Omdat we met alle vrijwilligers om de tafel 
zaten hebben andere commissieleden aangeboden te helpen bij deze commissies. Je begrijpt 
natuurlijk dat hierdoor de druk wel groter wordt op een kleinere groep mensen. Daarom spreek ik 
jullie nog maals aan, ook ouders van jeugdleden, om een stukje bij te dragen aan deze 
commissies die nu hulp kunnen gebruiken. Je kunt helpen zoveel mogelijk is en de taken verdelen 
onder meerdere commissieleden.  
 
Voor vragen en of aanmelding activiteitencommissie: mail naar voorzitter@zeewally.nl 
( de activiteitencommissie@zeewally.nl wordt nog niet ontvangen)  
Voor vragen en of aanmelding sponsorcommissie: mail naar sponsorcommissie@zeewally.nl  
 
Hieronder kan je de notulen lezen van deze vergadering.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda Beekman 
Voorzitter Zeewally 
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NOTULEN VRIJWILLIGERS VERGADERING  
 
Locatie:  Oude Bieb 
Datum :  13 januari 2016 
Start:  20:00 uur 
 

1. opening 
De bijeenkomst wordt geopend door Linda om 20:00. Er wordt gestart met een voorstelronde 
waarbij iedere vrijwilliger aangeeft welke taken hij/zij uitvoert. 
 
Linda Beekman      
Voorzitter 
Contactpersoon 
Gezicht van de club naar buiten 
Voorbereiden bestuursvergaderingen en ALV 
 
Ronald Stokkentreef 
Ondersteuning bij training senioren en jeugd 
 
Hans Lewis 
Penningmeester 
Ledenadministratie in samenwerking met Wim Harenberg 
Boekhouding in samenwerking met Thea Piet 
Shuttle Express in samenwerking met Volker Hälsig 
Opslag van promotiemateriaal en archief 
 
Volker Hälsig 
Redactie van Shuttle Express 
 
Michel van Buul 
Neemt volgend seizoen enkele taken over van Joset Zaalberg 
 
Erwin van de Beek 
Voorzitter Jeugdcommissie 
Ondersteuning bij training senioren en jeugd 
 
Rianne Doorn 
Competitieleiding senioren samen met Denise Hornsveld 
Organisatie Open Toernooi 
 
Peter van den Bedem 
Ondersteuning bij training jeugd 
 
Nick Hididng 
Secretaris 
Organisatie open toernooi 
Notuleren bij vergaderingen 
Inkomende post en email behandelen 
Zaalhuur 
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Hennie Wedekind 
Oud voorzitter 
 
Denise de Goeij 
Activiteitencommissie 
 
Thea Piet 
Boekhouding 
 
Caroline van den Bedem 
Kledingcommissie 
 
Wim Harenberg 
Ledenadministratie 
Incasso 
 
Max Sibbald 
Hoofdtrainer jeugd en senioren 
Organisatie Clubkampioenschappen 
 
Judith Bremmers 
Sponsorcommissie 
 
Rob van der Meer 
Sponsorcommissie 
 
Kasper Hijne 
Ondersteuning bij training jeugd 
 

2. Verbeteren communicatie binnen de club 
 
Er wordt voorgesteld om een mailaccount of whatsappgroep aan te maken voor de training van 
recreanten, zodat leden zich kunnen afmelden of aanmelden voor een training. 
 
Remco zorgt er voor dat iedere vrijwilliger een Zeewally account en wachtwoord krijgt. 
 
Remco adviseert om de Zeewally mail niet te koppelen aan privé mail, maar om apart in te loggen 
op portal.office.com. Op die manier blijven de e-mails bewaard en kunnen toekomstige vrijwilligers 
de mails ook terug lezen.  
 
Voor vragen over portal.office.com en onedrive � vraag Remco van Beek 
 
Er wordt een lijst opgesteld met emailadressen en telefoonnummers van alle vrijwilligers. Deze lijst 
wordt op onedrive gezet waar iedereen er bij kan. Er wordt afgesproken dat als er iets belangrijks 
is, dat er dan gebeld wordt. Niet iedereen kan snel op mails reageren.  
 
Erwin stelt voor om een template te maken voor een nieuwsbrief. 
 
Linda vraagt de verschillende commissies om het bestuur meer te informeren wat er allemaal 
speelt binnen de commissie. Zo is het bestuur beter op de hoogte. 
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3. Brainstorm ���� 25 nieuwe senior leden 

In 3 groepen wordt er nagedacht over hoe we in 2016 25 nieuwe senioren leden kunnen 
verwelkomen. Dat doen we door antwoord te geven op 3 vragen: 

• Hoe bereiken we potentiële senioren leden?  

• Wat is de ambitie van de club? 

• Wat is de boodschap van de club? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen wordt er gekeken naar 4 punten: 

• Leden 

• Training 

• Competitie 

• Presentatie 

 
Hoe bereiken we de potentiële senioren leden? 

Groep 1: 

- Oud leden benaderen 
- Ludieke advertentie “leden gezocht” in bijvoorbeeld Blik op Zeewolde 
- Verschillende contributies. Bijvoorbeeld dat je minder betaald als je maar 1 avond in de 

week kan spelen 

Groep 2: 

- Ouders van jeugdleden benaderen 
- Verschillende contributie acties 

Groep 3: 

- Introducé meenemen 
- Mixtoernooi (bestaand lid samen met niet lid) 
- Straattoernooi 
- Beginnertraining 
- Strippenkaart 
- Opvang team (opvang van nieuwe leden) 
- Combineren met racket centrum 

Ambitie Zeewally 

Groep 1: 
Leden: doorgroei jeugd naar senioren 
Training: aansluiting recreanten training naar competitie 
Competitie: doorgroei jeugd 
Presentatie: Kweekvijver voor Almere 

Groep 2: 
Leden: Warme vereniging met voldoende leden 
Training: breedtetraining voor alle niveaus naar ieders behoefte 
Competitie: zoveel mogelijk teams in zoveel mogelijk diverse klassen 
Presentatie: 100% awareness in verzorgingsgebied 

Groep 3: 
Leden: 150 leden 
Training: alle niveaus 
Competitie: alle niveaus 
Presentatie: door heel Zeewolde 
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Boodschap Zeewally 

Groep 1: 

- Toegankelijk 
- Op eigen niveau kunnen sporten 
- Voor jong en oud 
- Niet duur (lage contributie) 
- Professionele begeleiding en training 
- Contact met elkaar 
- Opvang nieuwe leden 
- Beginnende spelers kunnen training en begeleiding krijgen 
- Individuele teamsport 

Groep 2: 
- “van campingsport naar ...” � wedstrijd voor beste slogan 
- Binnensport 
- Windvrij 
- Toegankelijk 
- Lichamelijke uitdaging 
- “verleng je vakantie met badminton” 

Groep 3: 
- Toegankelijke sporten voor alle leeftijden en niveaus 
- Professionele ondersteuning en training, ook voor beginnende spelers 
- De vereniging voor herintredende sporters 

 
Om 22:00 wordt de bijeenkomst afgesloten door Linda 
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19 MAART: AQUADRAIN MINI MAXI TOERNOOI 2016 
 
Het Aquadrain Mini Maxi Toernooi wordt 
gehouden op zaterdag 19 maart in Het Baken. 
In dit gezellige toernooi speel je wedstrijden in 
koppels van jong (de Mini: 6 tot 15 jaar) en oud 
(de Maxi). Je wordt als koppel in een poule 
ingedeeld. De groepen worden gevormd op 
speelsterkte van de koppels, dus je hoeft niet 
bang te zijn om tegen erg ervaren spelers te 
komen als je nog niet zo heel goed bent.  
 
De winnaar van de poule krijgt aan het eind een 
mooie prijs. Daarnaast maak je ook kans op 
mooie prijzen in onze loterij à € 1,-- per lot.  
Dus zelfs als je niet wint, maak je alsnog kans 
om met iets leuks naar huis te gaan! 
Als je meedoet krijg je ook een gratis drankje in 
het sportcafé.  
 

 
 

     
 

De eerste wedstrijden beginnen om 9:30 en de laatste zullen rond 13:30 afgelopen zijn. De loterij 
en de prijsuitreiking volgen daarna in het sportcafé. Je speelt natuurlijk niet aan één stuk door, er is 
voldoende pauze tussendoor. Zorg wel dat je op tijd bent zodat we ook echt om half 10 kunnen 
beginnen! Je krijgt ongeveer een week voor het toernooi het speelschema per mail toegestuurd, 
zodat je alvast kunt zien hoe laat je moet beginnen.  
 
Het toernooi is open voor iedereen. Je hoeft dus geen lid te zijn van B.C. Zeewally om mee te 
doen. Heb je dus een keer zin om een dagje te badmintonnen met je moeder, vader, opa, oma, 
oom, tante, grote broer of zus of wie dan ook? Schrijf je dan snel in! Wees niet te laat, er kunnen 
maar 32 teams meedoen! Vol = vol. 
 
Dus, nog even op een rijtje: 

Wat:  Het Aquadrain Mini Maxi Toernooi 2016  

Waar:  Het Baken, Horsterweg 25 in Zeewolde 

Wanneer:  Zaterdag 19 maart 

Hoe laat:  9:30 tot 13:30, met daarna prijsuitreiking en loterij in sportcafé 

Hoe duur:  € 2,50 per persoon, graag betalen bij inlevering van het inschrijfformulier, 

 incl. 2 muntjes per persoon 
 
  

                      
 

Inschrijven kan via www.zeewally.nl 
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BONI JEUGDACTIE  
 

Het is alweer een tijdje terug; De laatste maanden van 2015 stond in het teken van de Boni-Actie. 
Toch wil ik de kans niet voorbij laten gaan betrokkenen te bedanken voor de hulp bij deze actie. 
 
Als eerste wil ik de jeugd zelf bedanken voor de hulp met name Annemijn Stokkendreef, Raphaël 
van Beek, Daphne van Beek, Celine Roest, Esmee peet, Ellis Buth, Mieke Buth, Mathilde Assies, 
Boas en Rafaël van Buul.   
 
Allemaal zijn zij in de Boni-supermarkt actief geweest. Zij vroegen de klanten om de verkregen 
sponsormunten te doneren aan de Badmintonclub.  
De sponsormunten konden in een daarvoor bestemde koker gedaan worden. Daarbij moest de 
concurrentie aangegaan worden met onder andere de muziekvereniging, de atletiekvereniging en 
de hockeyclub. 
 
Het was de bedoeling om zoveel mogelijk sponsormunten te krijgen per week. Des te meer 
sponsormunten des te meer geld dat zou opleveren voor de clubkas van de vereniging. Er werden 
folders uitgedeeld en ballonnen en shuttles aan de jongeren onder ons.  
 
Bij de start van de actie zijn rackets met shuttles opgehangen om de aandacht van de klant voor 
de Badminton te krijgen. 
 
De afloop van de actie werd gevierd op 12 december in Amersfoort en was een waar feest voor de 
jeugd met muziek en rap. En aan het einde van die avond bleek dat Zeewally bijna 600 euro voor 
de jeugd aan deze actie heeft overgehouden. Een fantastisch resultaat. 
 
 
Met dank aan Hans Lewis, Rob van der Meer, Erwin van de Beek, Michel van Buul en Peter van 
Bedem.  
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JEUGDCOMPETITIESEIZOEN 2015 – 2016 AFGESLOTEN 

 
Het seizoen zit er weer op. Het was voor alle teams een pittig seizoen vol nieuwe uitdagingen en 
leermomenten. Veel meer over de jeugdcompetitie is te vinden op de jeugdsite: 
https://zeewallyjeugd.wordpress.com daar staan wedstrijdverslagen en nog veel meer foto’s van 
de afgelopen competitie. Joset Zaalberg, CCP jeugdcompetitie. 
 
Team 6 met onze jongste spelers hebben hun eerste wedstrijdseizoen afgesloten met een 
welverdiende 7de plaats. De drie dames en heren, Willemijn, Elianne, Fleur, Sem, Jari en Julian 
waren een goede combinatie. Bij iedere wedstrijd gingen ze allemaal tot het uiterste. In de 
statistiek is te zien hoe de punten onder de spelers verdeeld zijn dit jaar. 
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Team 4 is geëindigd op de derde plaats. Esther, Daphne, Ties, Raphael en Joshua hadden het dit 
seizoen niet makkelijk. Joshua kreeg last van een heel vervelende blessure aan zijn voet, 
waardoor hij na 4 wedstrijden niet meer kon spelen. Joshua was dit seizoen de teamcaptain en 
ondanks dat hij niet mee kon doen, is hij er bijna iedere wedstrijd bij geweest om zijn team te 
ondersteunen en aan te moedigen. Zijn blessure is nog niet over en het zal nog wel even duren 
voor Joshua weer volledig mee kan doen. Zijn teamgenoten, Daphne, Esther, Raphael en Ties 
hebben het met zijn viertjes een prima seizoen gespeeld, samen met de invallers Julian en Esther, 
de derde plaats is daarom zeer verdiend. In de statistiek staan ook de invallers vermeld. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

14 

Team 3 is geëindigd op de 5de plaats. Esmee, Annemijn, Celine, Boaz en Liam zijn tot het uiterste 
gegaan. Liam kampte in het begin van het seizoen ook met een blessure, daardoor werd hij steeds 
vervangen door een speler uit een ander team. Erik Meijer, Raphael van Beek en Raphael van 
Buul hebben heb een aantal keren vervangen zodat het team toch compleet kon spelen. In de 
statistiek staan ook de invallers vermeld. 
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Team 2 had het zwaar dit jaar. Maaike, Marije, Bart-Jan en Mitchel speelden onder de 19 in een 
loodzware poule. Ze hadden erg sterke tegenstanders, maar ondanks dat mogen ze toch alle vier 
erg trots zijn op hun geleverde prestatie. Ook zij hebben dit seizoen veel geleerd door deze poule.  
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Team 1 is geëindigd op de 6de plaats. Omdat er maar 6 teams in de topklasse meededen en de 
spelers de uitwedstrijden met verenshuttles moesten spelen was dit het hoogst haalbare voor 
Nigel, Corné, Rosa Sophie en Neve. Door de zeer weinig ervaring die de spelers hebben met 
veren, mogen ze toch echt heel trots zijn op wat ze bereikt hebben. Veren is een heel verschil met 
plastic, jammer dat er tijdens de training niet vanaf het begin van het seizoen mee getraind is. De 
poule was zeer zwaar. Er zaten veel tegenstanders bij die junior masters speelden en 4 van de 6 
teams trainden al langere tijd met verenshuttles. Ondanks dat hebben ze enorm veel geleerd en 
zijn allen gegroeid door deze nieuwe ervaring. Ze mogen dus trots zijn op hun prestaties. 
Daarnaast stonden ze dit jaar op het podium bij de Sportverkiezing. Helaas niet gewonnen, maar 
meedoen heeft het team wel in het zonnetje gezet. 
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Team 5. Erik, Raphael, Damian, Lucas en Bren hebben voor een enorme verrassing gezorgd. De 
eerste plaats en een regiokampioenschap op 27 februari in Amersfoort. De jongens hebben het 
geweldig gedaan. Voor het eerst competitie, voor het eerst een team. Ze beschikten ook over een 
heuse coach, Michel van Buul, die voor elke wedstrijd zo aan het puzzelen was om de juiste 
combinatie te vinden en de opstelling voor iedere wedstrijd wel weer wijzigde, om er zo voor te 
zorgen dat er uiteindelijk maar twee wedstrijden verloren waren en twee in gelijk spel eindigden. 
Daardoor was het kampioenschap tot het eind van de laatste wedstrijd nog spannend. Een 
gelijkspel was het minimale wat de jongens moesten halen om eerste te blijven staan in de poule, 
en dat deden ze gelukkig. De moeder op de tribune hieleden het natuurlijk niet uit. Voor de 
winnaars een bos bloemen en de coach een natte versnapering. Van harte gefeliciteerd team 5, en 
veel succes op 27 februari in Amersfoort. 
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FINALE LANDSKAMPIOEN CARLTON EREDIVISIE 2016   
 

 
 
De trainster van Zeewally Manon Sibbald staat met Qontent Almere in de finale om het Nederlands 
kampioenschap. 
 

De halve finale tegen DKC uit Den Haag was een geweldig badmintonspektakel. Met een 
recordaantal van zo’n 425 toeschouwers, waaronder ook een aantal Zeewally leden. De wedstrijd 
werd met 5-1 gewonnen door Almere, helaas verloor Manon haar partij. 
 

De tegenstander in de finale is de badmintonclub Zundert/VELO uit Wateringen, een lastige 
tegenstander met veel goede spelers met internationale ervaring. Gelukkig heeft Almere Erik Pang 
in de gelederen. De finale beloofd ook een mooie en spannende wedstrijd te worden.  
 

De wedstrijd wordt op zaterdag 13 februari 2016 in de Maaspoort Sport & Events gespeeld. Het 
adres is Marathonloop 1 5235 AA ’ ‘s-Hertogenbosch. 
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Manon Sibbald heeft op zaterdag 6 februari de halve finale gehaald van het NK Badminton.  
 
In de kwartfinale was ze in de Topsporthal in Almere te sterk voor Monique van der Wouden. Het 
werd 21-17, 13-21 en 9-21. 
In de eerste ronde won Manon al van Dorien Lups met 15-21, 21-13 en 13-21.  
 
Manon is als derde geplaatst bij het vrouwen enkel op nationaal badminton niveau. Dit is een 
prestatie van formaat voor haar.  
 
In de halve finale op zondag 7 februari heeft Manon tegen Gayle Mahulette gespeeld, zij is als 
tweede geplaatst bij het vrouwen enkel op nationaal badminton niveau. 
Jammer genoeg was Gayle Mahulette in deze partij te sterk voor haar en verloor ze met 21-15 en 
21-19 
 
Gefeliciteerd Manon met je behaalde resultaat. Zeewally is trots op je. 
 
Manon speelt volgende week met haar club BV Almere het NK voor clubteams in Den Bosch. 
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SENIOREN COMPETITIE 2016 - 2017 
 
Wil jij volgend seizoen competitie spelen maar heb je het inschrijfformulier nog niet via de mail 
ontvangen, stuur dan een mail naar: competitieleider@zeewally.nl. Dan sturen wij het 
inschrijfformulier alsnog naar je op. 
 
Dit seizoen is er gespeeld met twee senioren teams in de 3e klasse. Volgend seizoen hopen wij 
drie teams te kunnen samenstellen, in verschillende klassen. 
 
Wil je graag competitie spelen maar kan je niet elk weekend, geef dit dan aan. Mogelijk kunnen we 
de teams groter maken waardoor je kan rouleren, en er niet elke keer invallers nodig zijn. 
Er is ook een mogelijkheid om je op te geven als invaller. Dit kan je via de mail laten weten aan 
bovenstaand mailadres.  
 
Wij zien jullie aanmeldingen graag tegemoet! 
 
Sportieve groet, 
 
Denise Hornsveld en Rianne Doorn 
Competitieleiding Senioren 
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SENIOREN COMPETITIE 2015 – 2016  
 

HET JAAR VAN ZEEWALLY 2 
 
Het team van Zeewally 2 is dit jaar helemaal samengevloeid. De heren (Jesse en Emiel) hadden 
nog nooit met de dames (Jennifer, Linda en Judith) gespeeld. Wij gingen dus vooral voor het 
plezier spelen. Toch schoten wij uit de startblokken met gelijk een paar goede overwinningen. Zo 
begonnen wij een beetje aan elkaars manier van spelen te wennen terwijl wij samen met één 
ander team aan kop gingen. In het begin hebben wij nog wel eens invallers gehad maar eenmaal 
halverwege waren al onze pijntjes weg.          
 
We werden gezamenlijk steeds fanatieker want we konden eerste worden!! Op de site kijken naar 
onze tegenstander hoorde er gewoon bij. Een goede voorbereiding op Dronten met hun sterke 
dames kwam ook erg goed uit. Hierdoor lieten wij Dronten definitief achter ons. Helaas was het 
team boven ons toch echt beter dan wij waren en daar kwamen wij de tweede wedstrijd ook 
achter. We verloren met 5-3 waardoor we op een onmogelijke positie stonden. Eerste worden kon 
nauwelijks meer, maar derde ook niet. Wij stonden rustig tussen iedereen in. Hierdoor konden wij 
de laatste wedstrijden heerlijk rustig spelen… tot we Dronten weer tegenkwamen. We hadden ons 
niet voorbereid en we verloren met 6-2. Hierdoor kwam Dronten toch weer heel dichtbij. Wij 
moesten de laatste wedstrijd dus minimaal vijf punten halen. Met een paar gevaarlijke drie-setters 
kwamen wij er toch en wonnen wij de laatste wedstrijd met 5-3.      
 
Het was een prachtig badmintonseizoen waarin wij veel van elkaar hebben geleerd! En 2de is 
natuurlijk een prima plek! 
 
Team 2:, Jennifer, Judith, Linda, Jesse en Emiel 
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SENIOREN COMPETITIE 2015 – 2016  
 

HET JAAR VAN ZEEWALLY TEAM 1 
 

 
 
Team 1 bestond dit seizoen uit de dames Rianne, Mariska en Denise en de heren Daniël, Kasper 
en Nick. Omdat Daniël niet alle wedstrijden kan spelen was het prettig dat Kasper het team wilde 
versterken. Afgelopen seizoenen waren er regelmatig invallers nodig en voor het resultaat is het 
beter als we met een vast team kunnen spelen. En dat hebben we zeker gemerkt, de resultaten 
waren veel meer constant over dit seizoen. 
 
Het seizoen begon met een thuiswedstrijd tegen Loosdrecht, wat de laatste jaren een traditie is 
geworden. Het zijn vaak spannende wedstrijden tegen Loosdrecht en ook deze wedstrijd was dat 
het geval. Na een aantal zeer spannende partijen, met setstanden van 24-22 en 23-21, werden 
uitendelijk de punten verdeeld in een 4-4 gelijkspel.  
 
Na een eenvoudige 6-2 overwinning uit bij Dronten volgde de thuiswedstrijd tegen Badso uit 
Soesterberg. Ook deze partij eindigde in een 4-4 gelijkspel met enkele zeer spannende partijen. 
Zo verloren de heren de eerste set van de dubbel met 28-26 en verloor Nick zijn Single met 20-22, 
22-20 en 14-21. Wel wonnen Mariska en Kasper de mix, wat het enige verlies van de eerste heer 
van de tegenstander in de hele competitie zou worden! 
 
Vervolgens kwam de uitwedstrijd tegen Harderwijk. Al snel bleek dat Harderwijk een belangrijke 
kandidaat voor de eerste plaats in de competitie zou zijn, en ook in deze wedstrijd werd dat 
duidelijk. Harderwijk won de wedstrijd met 6-2. 
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Dit verlies werd gelukkig goed opgepakt met zes overwinningen op rij! Zo werden ’t Slot uit Zeist, 
Ban uit Hoogland en Houten met ruime cijfers verslagen. Ook de uitwedstrijd bij Loosdrecht, 
normaal een lastige horde, werd met 5-3 gewonnen. Er waren wel vier drie-setters voor nodig om 
de eerste overwinning op Loosdrecht binnen te halen. Loosdrecht stond vlak onder ons in de 
competitie, dus dit was een belangrijke stap om afstand te nemen. 
 
Na deze winst werden ook de wedstrijden tegen Dronten en Badso gewonnen zodat we stevig op 
de tweede plaats in de competitie kwamen te staan. Harderwijk stond op ruime afstand op de 
eerste plaats en was niet meer in te halen. Zeker niet meer na de thuiswedstrijd tegen Harderwijk. 
Na veel gedoe over de teamopstelling, wat de wedstrijdsfeer niet bevorderde, nam Harderwijk snel 
afstand. Uiteindelijk kon alleen Mariska een punt binnen halen met haar single en werd de 
wedstrijd verloren met 1-7.  
 
Dit zorgde er voor dat Loosdrecht weer dichtbij kon komen in de competitiestand. De laatste twee 
wedstrijden moesten dus eigenlijk winnend afgesloten worden om de tweede plaats veilig te 
stellen. Met wedstrijden tegen Houten en ’t Slot zou dat mogelijk moeten zijn. De thuiswedstrijd 
tegen Houten werd fanatiek begonnen en al snel stond er een 4-0 tussenstand op het bord. Helaas 
kon daarna alleen Rianne nog een punt pakken met haar single maar werd er daardoor wel 
gewonnen met 5-3. 
 
De wedstrijd tegen ’t Slot uit Zeist zou dus de beslissing brengen in de competitie over de tweede 
plaats. Loosdrecht stond vijf punten achter ons, dus drie punten zou voldoende zijn. Gelukkig werd 
dat ruimschoots behaald. Nadat de heren dubbel nog werd verloren, volgden er punten met de 
damesdubbel, drie van de vier singles en de mix van Rianne en Daniël. Zo werd met 5-3 de tiende 
overwinning in de competitie behaald! 
 
Doordat we als tweede zijn geëindigd maken we nog een kans op promotie. Normaal gesproken 
zal alleen het team promoveren dat de eerste plaats heeft behaald, maar als er afmeldingen zijn is 
het mogelijk dat wij gevraagd worden. Als wij de kans krijgen gaan wij de uitdaging van de tweede 
klasse zeker aan! 
 
Rianne, Mariska, Denise, Daniël, Kasper & Nick 
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SPORTVRIJWILLIGER 2015 
 
Zaterdagavond 23 januari is Wim Harenberg als sportvrijwilliger van 2015 uitgeroepen. 

 

De meesten zullen Wim niet kennen maar hij is een belangrijke schakel bij Zeewally. Wim doet de 

ledenadministratie en het incasso voor Zeewally vanaf 2006.  

 

Dit is secuur werk en elke 3 maanden een hele onderneming om het incasso zonder fouten bij de Rabo 

bank, per internet, aan te leveren. 

 

Proficiat Wim en Zeewally hoopt dat je dit nog jaren voor ons wilt doen. 
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ACTIVITEITENKALENDERS FEBRUARI –JUNI 2016 
Senioren  Sporthal Het Baken 20.00 tot 22.00 uur (hele zaal) 

Senioren  Sporthal Het Baken 22.00 tot 22.30 uur (halve zaal) 

 
 
Dinsdag 

 
Het Baken 

Activiteit                           
 
Trainers:  Max Sibbald   

Zaalwacht                                

 

  2 februari Training competitiespelers & vrij spelen recreanten De spelers welke 
als laatste op de 
baan spelen 
ruimen hun kant 
c.q. baan op 
waarop zij als 
laatste speelden. 

  9 februari Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

16 februari Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

23 februari Voorjaarsvakantie, zaal gesloten 
    1 maart Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

    8 maart Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

  15 maart  Clubkampioenschappen heren en dames enkel competitie 
en recreanten 

Zaterdag 
19 maart 

Aquadrain MiniMaxi toernooi, info zie website 

  22 maart Algemene Leden Vergadering, geen badminton 

  29 maart Clubkampioenschappen heren en dames dubbel 
competitie en recreanten 

      5 april Clubkampioenschappen gemengd dubbel competitie en 
recreanten 

    12 april Clubkampioenschappen (reserve speelavond) 
Zondag 
17 april 

HALVE FINALE en FINALE Clubkampioenschappen 
competitie en recreatie 

   19 april Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

   26 april Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

      3 mei  Meivakantie, zaal gesloten 

    10 mei Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

    17 mei Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 
Zondag 
22 mei 

OPEN TOERNOOI, info zie website 

    24 mei Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

    31 mei Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

      7 juni Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

    14 juni Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

    21 juni Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

    28 juni Training competitiespelers & vrij spelen recreanten 

       5 juli Vrij spelen recreanten 
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Senioren  Sporthal Zeewolderhoek 22.00 tot 22.30 uur  

 
Donderdag 

Zeewolderhoek Activiteit                           

                             

  4 februari Vrij spelen  
Zaalwacht   
 
De spelers welke 
als laatste op de 
baan spelen 
ruimen de zaal 
op. 

11 februari Vrij spelen 

18 februari Vrij spelen 

25 februari Vrij spelen 

     3 maart Vrij spelen 

   10 maart Vrij spelen 

   17 maart Vrij spelen 

   24 maart Vrij spelen 

   31 maart Vrij spelen 

       7 april Vrij spelen 

     14 april Vrij spelen 

     21 april Vrij spelen 

     28 april Vrij spelen 

        5 mei Bevrijdingsdag 

      12 mei Vrij spelen 

      19 mei Vrij spelen  

      26 mei Vrij spelen 

        2 juni Vrij spelen 

        9 juni Vrij spelen 

      16 juni Vrij spelen  

      23 juni Vrij spelen 

      30 juni Vrij spelen 
 

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 

  6 februari Training recreanten jeugd 

13 februari Training recreanten jeugd 

20 februari Voorjaarsvakantie, zaal gesloten 

27 februari Training recreanten jeugd 

    5 maart Training recreanten jeugd 

  12 maart Training recreanten jeugd 

  19 maart Training recreanten jeugd 

  26 maart Training recreanten jeugd 

      2 april Training recreanten jeugd 

      9 april Training recreanten jeugd 

    16 april Training recreanten jeugd 

    23 april Training recreanten jeugd 

    30 april Meivakantie, zaal gesloten 

       7 mei Training recreanten jeugd 

     14 mei Training recreanten jeugd 

     21 mei Training recreanten jeugd 

     28 mei Training recreanten jeugd 

       4 juni Training recreanten jeugd 

     11 juni Training recreanten jeugd 

     18 juni Training recreanten jeugd 

     25 juni Training recreanten jeugd 
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Junioren Sporthal Het Baken 18.30 tot 20.00 uur 

 
Dinsdag 
 
Het Baken 

Activiteit                           
 
Trainers:  Max Sibbald   

  2 februari Training competitiespelers & vrij spelen 

  9 februari Training competitiespelers & vrij spelen 

16 februari Training competitiespelers & vrij spelen 

23 februari Voorjaarsvakantie, zaal gesloten 

    1 maart Training competitiespelers & vrij spelen 

    8 maart Clubkampioenschappen heren enkel en dames enkel 

  15 maart  Clubkampioenschappen heren enkel en dames enkel 

  22 maart Clubkampioenschappen heren dubbel en dames dubbel 

  29 maart Clubkampioenschappen gemengd dubbel 

      5 april Clubkampioenschappen reserve datum 

    12 april Clubkampioenschappen reserve datum 

Zondag 17 april HALVE FINALE en FINALE Clubkampioenschappen competitie en recreatie 

   19 april Training competitiespelers & vrij spelen 

   26 april Training competitiespelers & vrij spelen  

      3 mei  Meivakantie, zaal gesloten 

    10 mei Training competitiespelers & vrij spelen 

    17 mei Training competitiespelers & vrij spelen  

    24 mei Training competitiespelers & vrij spelen 

    31 mei Training competitiespelers & vrij spelen 

      7 juni Training competitiespelers & vrij spelen 

    14 juni Training competitiespelers & vrij spelen 

    21 juni Training competitiespelers & vrij spelen 

    28 juni Training competitiespelers & vrij spelen 
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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 te spelen. De kleding wordt gesponsord door diverse bedrijven. De clubkleding is te 
bestellen bij de kledingcommissie.  
Contactpersoon: Carolien van der Bedem 
E-mail: kleding@zeewally.nl  
 
BC Zeewally op het Internet 
E-mail:       info@zeewally.nl 
Website:    www.zeewally.nl 
Twitter:      www.twitter.com/bczeewally 
Facebook: https://www.facebook.com/BcZeewally/?fref=ts 
Ondersteuning en redactie: Volker Hälsig & Remco van Beek 
 
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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