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HET BESTUUR 
 

     
   

Ronald 
Stokkentreef 
Voorzitter 

 

Erwin van de Beek 

Penningmeester 
Nick Hidding   

Secretaris 
Hans Lewis   
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 Beek 
 
 

penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 
Nick Hidding 

 
 
 
secretaris@zeewally.nl 

Algemeen bestuurslid: 
Hans Lewis 

 
 
 
ledenwerving@zeewally.nl 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 

Denise Hornsveld 
competitieleider@zeewally.nl 
 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 

 
ledenadministratie@zeewally.nl 
 

Trainers:  
Max Sibbald &  

Manon Sibbald (mia^manonsibbald@hotmail.com ) 

bij ^ moet underscore staan. 

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

Josette Zaalberg 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
Leden jeugdcommissie: 
Michel van Buul 
kledingcommissie: 
Caroline van den Bedem 
kleding@zeewally.nl 
 

Redactie Shuttle Express: 

 
 
 
shuttle@zeewally.nl 
 
 

Redactie website: 

Remco van Beek 

 
 
postmaster@zeewally.nl 
 
 

Sponsorcommissie 

Judith Bremmers 

sponsorcommissie@zeewally.nl 

Activiteitencommissie: 

Denise Goeij, i.s.m. oude commissie 

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

Inhoudsopgave en jarigen 3 

Wij stellen u voor aan  4 

Aquadrain MiniMaxi Toerooi 5 

Champions League 7 

Notulen ingelaste Algemene Leden Vergadering 8 

Clubkampioenschappen 2016 9 

Uitslagen Clubkampioenschappen 10 

Foto`s Clubkampioenschappen 11 

Tripel bij Clubkampioenschappen 15 

Activiteitenkalender mei en juni 17 

Colofon 19 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

 
       Mei         Juni          Juli 
  3 mei Daphne van de Beek 
  3 mei Wiard Hidding 
  4 mei Julian Motjee 
14 mei Saskia van Zitteren 
16 mei Neve Amelo 
28 mei Tristan Schiffmacher 
 

  1 juni Henk van de Beek 
  2 juni Sem Postma 
  6 juni Rianne Doorn 
  6 juni Mariska Kooi 
10 juni Rob Kooi 
10 juni Bambang Mashudi 
11 juni Sarah van Staverden 
15 juni Erik Meijer 
24 juni Brandon Rieborn 
26 juni Erik Scholma 
 

  5 juli Liam Wijnacker 
  6 juli Rosa-Sophie Lingeman 
  6 juli Boaz van Buul 
  8 juli Jesse van de Beek 
  9 juli Jurgen Beer 
12 juli Esther van der Ven 
15 juli Sanne Terpstra 
15 juli Mathilde Assies 
19 juli Gerda de Gunst 
21 juli Volker Hälsig 
22 juli Bartel van Gorcum 
24 juli Raphaël van Buul 
25 juli Erwin van de Beek 
26 juli Willemijn van den Bedem 
 

                                                  

 

 
Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 
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WIJ STELLEN U VOOR AAN 
 

Naam: Rianne Doorn 

Geboren: 6 juni 1989 in Naarden. 

Partner: Geen 

Kinderen: Geen 

Hobby’s: Sporten in het algemeen, films kijken en naar  
festivals gaan vind ik erg leuk om te doen. 

Beroep: Ik ben sinds kort afgestudeerd als  
Oefentherapeut Cesar. Momenteel werk ik op drie  
verschillende plekken. Als voedingsassistent in het st. Jansdal, dit heb ik altijd als bijbaantje 
gehad naast mijn studie. Bij Altius Zeewolde, sinds januari begeleid ik een paar uurtjes in de 
week de medische fitness. En sinds kort als waarnemend Oefentherapeut bij Heideheuvel in 
Hilversum.  

Opleiding: Oefentherapie Cesar in Utrecht. 

Wat is de reden dat je bent gaan badmintonnen? Mijn broer deed aan badminton vandaar 
mijn interesse. 

Op welke leeftijd ben je begonnen? Ik denk rond een jaartje of 10. 

Welke sport(en) heb je hiervoor gedaan? Gym, Atletiek, Taekwondo en fitness (doe ik nog 
steeds).  

Eigen sportieve hoogtepunt tot dit moment: De Z tot Z tocht uitlopen. 

Ultieme sportwens: De Nijmeegse vierdaagse uit lopen (50 km). 

Favoriete gerecht: Ik lust bijna alles maar als ik moet kiezen dan wordt het sushi. 

Beste film: The Green Mile en The Shawshank Redemption 

Favoriete muzieksoort: Eva Cassidy, Ben Howard en The Pasenger. Daarnaast vind ik het 
meeste uit de top 40 ook leuk om naar te luisteren. 

Een hekel aan: Huishouden en mensen die liegen. 

Bewondering voor: Mensen die vrijwilligerswerk doen. 

Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag? Caroline Tensen, ik vind haar heel erg irritant 
op de tv.  

Mooiste man/vrouw: Paul Wesley 

Ik geef het stokje door aan: Ronald Stokkentreef 
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AQUADRAIN MINIMAXI TOERNOOI 2016  
 

          
 
Op zaterdag 19 maart werd het Aquadrain MiniMaxi Toernooi weer gehouden. Het was net zoals 
voorgaande jaren weer een gezellig toernooi waar een jongere met een oudere konden spelen. 
Of het nu opa, oma, neef, nicht, oom, tante, vriend, vriendin, moeder of vader was, je kon met 
iedereen meedoen. 
 
Om 9.30u ging de zaal open en om 9.45u begonnen we met een warming-up. 
 
Om 10.00u begonnen de wedstrijden. Wat ging het er gezellig en sportief aan toe. En wat een 
toeschouwers!!! Er werd aan alle kanten flink aangemoedigd. In de zaal, langs de velden en op 
de tribune was het overal even gezellig. Broertjes en zusjes, vaders en moeders, opa’s en oma’s, 
iedereen was er om hun bekende aan te moedigen. 
 
Onderwijl werden er door de kinderen lootjes verkocht voor de loterij. Er werd flink wat verkocht, 
wat betekende dat toen de wedstrijden om 14.00u waren afgelopen, iedereen gezellig mee ging 
naar het sportcafé waar de loterij plaats vond. Maar voordat dat van start ging, was er natuurlijk 
eerst nog een prijsuitreiking. Alle kinderen kregen een welverdiende medaille en de winnaars per 
categorie kregen nog een beker mee naar huis. 
 
Toen kwam de loterij. Wat was dat spannend, want er waren enorm leuke en mooie prijzen te 
winnen. Het was reuze gezellig en er werd flink nagepraat over de gezellige ochtend. 
 
Al met al, een zeer geslaagde dag en op naar volgend jaar!!!! 
 
 

Met dank aan de volgende sponsors die de prijzen beschikbaar hebben gesteld. 
 

Sportcafé Balls, Meeuwsen Optiek, Tante Kim, Arke, 
Intertoys, Etos, Freeware, Regiobank en Expert, 

Aquadrain Rioolbeheer en Drukwerk Service de Lijster. 
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Tijdens de dag zijn er prachtige foto’s gemaakt door Erwin van de Beek. De foto’s zijn via een link 
op de jeugdwebsite te downloaden voor eenieder die dit wil. 
 
Hier alvast een korte impressie. 
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CHAMPIONS LEAGUE MAART 2016 ALMERE  
 
Het is dit jaar weer gelukt om met een aantal jeugdbadmintonners 
deel te nemen aan het Champions League toernooi in Almere. 
 
Dit toernooi is een opstaptoernooi voor diegene die gaan deelnemen 
aan de competitie. Dit jaar deden Willemijn, Fabienne, Julia, Annali, 
Bren en Lucas mee. 

          
Het wordt gehouden op 3 zondagen van 09.30 tot 14.00 uur. Er werden 5 wedstrijden als team gespeeld, 
waarbij iedereen 2 keer moest spelen. 
 
Het was een gezellige boel, daar in Almere. Iedere dag werd gestart met een warming-up die door de 
jeugdtrainers van Almere gegeven werden. 
 
Het team van Zeewally deed het goed en zij hebben veel lol samen gehad. 
 
Op de laatste dag werden de eindstanden bekend gemaakt en ons team was derde. 
Iedereen kreeg een medaille als herinnering. 
 
Met sportieve groet, 

Peter v.d. Bedem            
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NOTULEN INGELASTE ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
 

Datum:  10 mei 2016 
Locatie: Sporthal ’t Baken 
Aanwezig: Nick Hidding & Hans Lewis van huidige bestuur en 34 leden en ouders 
 
De vergadering wordt, wegens gebrek aan een voorzitter, geleid door Martijn Rink.  
 
Er staat een aantal punten op de agenda: 

- Er moet een nieuwe voorzitter aangesteld worden 
- Hans Lewis heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester maar wel als 

algemeen bestuurslid actief te willen blijven. Er zal dus ook een nieuwe penningmeester 
aangesteld moeten worden. 

 
Ronald Stokkentreef meldt zich aan voor de functie van voorzitter en dit wordt met ruime 
meerderheid goedgekeurd door de aanwezige leden en ouders. 
 
Erwin van de Beek kon niet aanwezig zijn bij de vergadering maar heeft wel laten weten een 
bestuursfunctie op zich te willen nemen. Hij zal het penningmeesterschap overnemen van Hans 
Lewis en ook dit wordt met ruime meerderheid goedgekeurd.  
 
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:  
 
Ronald Stokkentreef  Voorzitter 
Erwin van de Beek  Penningmeester 
Nick Hidding   Secretaris 
Hans Lewis   Algemeen bestuurslid 
 
De vergadering wordt doos Martijn Rink gesloten. 
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CLUBKAMPIOENSCHAP 2016 
 
De toeschouwers van clubkampioenschappen werden op zondag 17 april getrakteerd op mooie 
en spannende wedstrijden.  
 
Dit jaar waren er 65 deelnemers die in verschillende poules in totaal 185 wedstrijden speelden.  
 
Zowel op de dinsdagavonden als op de finale dag werd er in alle wedstrijden fanatiek om de 
felbegeerde titel gespeeld. De jongste jeugd van de zaterdag namen voor het eerst deel aan de 
clubkampioenschappen. De voorrondes werden in de Zeewoldehoek gespeeld en de finalisten 
mochten hun entree op de finaledag in het Baken doen.  
 
Opvallende prestaties: 

Jeugd: 

In de jongste categorie C spelers van de zaterdag waren allemaal nieuwe namen, die voor het 
eerst aan de clubkampioenschappen meededen. In de singel ging Laura Koop met de 1e plaats 
er vandoor en Ellis Buth werd 2e.  
 
In de B categorie was Julia van Maanen ook een nieuwkomer en zij werd 1e in de singel.  
 
In de categorie A  was het opvallende koppel Julian Motjee (11) en Mitchel Stramrood (18) die de 
2e plaats in het herendubbel veroverden. 
 
Senioren: 

Er waren ook opvallende prestaties van jonge talenten die bij de senioren spelen.  
 
Celine Roest (12) werd 2e in de dames singel wat een bijzondere prestatie is. Zij kon Mariska 
Kooi niet in de weg staan voor de tripel. Mariska won namelijk ook de dames en de mixdubbel.  
 
Bij de recreanten waren het Henk van de Beek en Erik Scholma die op de het juiste moment 
piekte en de 1e plaats in het herendubbel veroverden. 
 
De grootste winnaars van deze dag waren natuurlijk alle deelnemers en ook de supporters die dit 
terugkerend evenement tot iets mooi maken.  
 
De volledige uitslagen van de clubkampioenschappen leest u 
hieronder. 
 
Met veel plezier heb ik in het kader van mijn SL3 cursus 
(opleiding badmintontrainer) dit jaar de 
clubkampioenschappen georganiseerd. Ik heb veel van deze 
organisatie geleerd en wil iedereen bedanken die aan dit 
mooie evenement meegeholpen heeft. 
 
Thomas Sibbald 
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UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2016  
Junioren:    

Jeugd C : enkel 1eLaura   2e Ellis 
Jeugd C : dubbel 1eMathilde / Mieke  2eLaura / Ellis 

Jeugd B: HE  1eDamian   2eRaphael van Buul 
Jeugd B :DE  1eJulia    2eElianne 
Jeugd B : HD  1eLucas / Raphaël van Buul 2e Julian / Jari 
Jeugd B : GD   1eJulian / Fleur   2eJari / Elianne 

Jeugd A : HE  1e Nigel   2eMitchel 
Jeugd A : DE  1eCeline   2e Esmee 
Jeugd A : HD  1eNigel / Corné  2eMitchel / Julian 
Jeugd A : DD  1eCeline / Esmee  2eAnnemijn / Marije 
Jeugd A : GD  1eMitchel / Marije  2eBoaz / Celine 

Senioren Competitie: 

HE competitie  1eFrans   2eDaniël 
DE competitie  1eMariska   2eCeline 
HD competitie  1eDaniël  / Nick  2eFrans / Jesse 
DD competitie  1eMariska / Jennifer  2eJudith / Linda 
GD competitie  1eNick / Mariska  2eDaniël / Rianne 

Senioren Recreanten: 

HE recreatie  1eRien    2eRonald 
HD recreatie  1eHenk / Erik Scholma 2eRien / Wiard 
DD recreatie  1eCecile / Monica  2eSaskia / Annelies 
GD recreatie  1eErik Scholma / Hennie 2e Rien / Monica 
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FOTO`S CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
Helaas erg weinig ingezonden foto`s van de clubkampioenschappen. Daarom maar een kleine 
selectie van foto`s. 
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TRIPEL BIJ CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR MARISKA KOOI  
 

Afgelopen maand werden in verschillende categorieën de clubkampioenschappen van Zeewally 
gespeeld.  
 
Het jaarlijks evenement stond dit jaar onder de bezielende leiding van Thomas Sibbald, die bezig 
is met zijn trainersdiploma SL3 badminton. De wedstrijden zowel bij de junioren als de senioren 
werden zwaar bevochten. Het publiek werd uitstekend vermaakt. 
 
In de jongste categorie C singel ging Laura Koop met de 1e plaats er vandoor en Ellis Buth werd 
2e . Er waren ook opvallende prestaties van jonge talenten die bij de senioren spelen. Celine 
Roest (12 jaar) werd 2e in de dames singel wat een bijzondere prestatie is. Zij kon Mariska Kooi 
niet in de weg staan voor de tripel. Mariska won namelijk ook de damesdubbel en de mixdubbel.  
 
Voor de volledige uitslagen en speeldagen wil ik verwijzen naar de website van Badminton Club 
Zeewally.  
 
Wilt u ook de veelzijdige sport badminton uitproberen dan kan dat op elke dinsdagavond vanaf 
20:00 uur in het Baken. En op donderdagavond vanaf 20:00 uur in Zeewolderhoek.  
 
Voor meer informatie kijk op www.zeewally.nl.     
 

  
 
 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

17

ACTIVITEITENKALENDERS MEI –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                                

 

    17 mei 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. 
 

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 
 
 

Senioren  Sporthal Zeewolderhoek 22.00 tot 22.30 uur  

 
Donderdag 

Zeewolderhoek Activiteit                           

                             

      12 mei Vrij spelen Zaalwacht   
 
De spelers welke 
als laatste op de 
baan spelen 
ruimen de zaal 
op. 
 

      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 

     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   

    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 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 Vergaderingeditie gemaakt. 
 
Deadlines om kopij in te sturen    
10 februari,  
10 mei,  
10 augustus,  
10 oktober,  
10 december 
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Adv Druk met Print. 

 


