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HET BESTUUR 
 

 
 

 
 

 
  

Ronald 
Stokkentreef 

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 5 

Aquadrain Mini en Maxi Toernooi 6 

Kersttoernooi 7 

Zeewally Open 2017 8 

Geschiedenisles 9 

Nieuw in de club 12 

Verslag van het IJspegeltoernooi 13 

Eindstanden competities 14 

Examen peter als Sportleider 17 

Is Badminton een topsport 19 

BCH 2ICT Jeugd Toernooi 21 

A + B Mix Toernooi 22 

Colofon 23 

(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

Februari       Maart        April 

  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 
 

  9 april Casper Snijder 
14 april Chantal van der Linden 
17 april Annali Edelenbosch 
18 april Daan Nooteboom 
18 april Wim Harenberg 
21 april Cindy Blankers 
24 april Frans Schrijn 
26 april Aarjan Gerards 
27 april Ronald Stokkentreef 
30 april Senna Kooij 
30 april Renate Wedekind - de Lange 

  

 
                             

 
Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 

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

Naam: Volker Hälsig 

Geboren: 21 juli 1957 

Partner: Els 

Kinderen: 1 dochter en 1 zoon  

Hobby’s: Badminton, lezen en sport kijken   

Opleiding: Bouwkundige opleiding  
 

         

Beroep: Accountmanager voor de verkoop van cement en vulstoffen bij betonfabrieken, 
betoncentrales, asfaltcentrales en projectmatige verkoop van (speciale) bindmiddelen voor 
grondverbetering. 

Wat is de reden dat je bent gaan badmintonnen? Overgehaald door mijn buurvrouw (Ingrid) 
en haar buurman (Georg) die ook op badminton zaten. Ik heb nog in de hal gespeeld die 
tegenover Het Wold stond.   

Op welke leeftijd ben je begonnen? Ik denk dat ik 30 geweest ben. 
 
Welke sport(en) heb je hiervoor gedaan? In het hele verre verleden op school basketbal 
gespeeld. 

Eigen sportieve hoogtepunt tot dit moment: Een aantal tweede plekken bij diverse club 
kampioenschappen bij de recreanten. 

Ultieme sportwens: Geen 

Favoriete gerecht: Alles wat lekker is. 

Beste film: The six sence,  

Beste boek: Pappilion 

Favoriete muzieksoort: Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, te veel om 
op te noemen. 

Een hekel aan: Asociaal (weg)gedrag en mensen die twee parkeerplekken nodig hebben. 

Bewondering voor: Mensen die zich voor anderen inzetten, zoals vrijwilligers bij de voedselbank 
of in verpleegtehuizen, mantelzorgers en ook voor hulpverleners die volgens mij niet genoeg 
gewaardeerd en gerespecteerd worden. 

Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag? Mensen met racistische ideeën. 

Ik geef het stokje door aan: Theo Faddegon 
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UIT DE OUDE DOOS ALGEMENE LEDENVERGADERING 2003 

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5.4: LEDENTAL EN CLUBACTIES 

Door: Hans Lewis 

Verslag van het ledental en de clubacties 

T.A.V. DE LEDENADMINISTRATIE 

Aan het eind van 2002 hadden we 90 senioren, en 71 junioren. 
Het aantal seniorleden blijft constant hoewel we wel groei kunnen hebben. 
In principe verliezen we marktaandeel, zoals je dat in marketingtermen kan zeggen, omdat het 
aantal inwoners van Zeewolde wel groeit, maar het aantal seniorleden niet. 
Het is ook mogelijk verklaarbaar, dat het aantal badmintonleden landelijk dalende is en dat zo in 
Zeewolde doorwerkt. 
Daarnaast is gebleken dat de nodige opzeggingen te maken hebben met blessures en vooral van 
starters en spelers die geen goede speltechniek hebben. 
We moeten hierop vooral gaan letten om het verloop te verminderen en de mensen die deze 
problemen hebben daarop wijzen en hen proberen bij te sturen. 
Dit is een mede een mooie taak voor de meer geoefende spelers en hoeft niet specifiek aan een 
trainer over gelaten te worden en daarmee kunnen we leden behouden heeft de praktijk 
uitgewezen. 
De prognose van het aantal seniorleden voor 2002 is niet gehaald. 
We gaan ervan uit dat de prognose voor 2003 voor seniorleden op 95 á 98 gesteld moet worden 
met o.a. de aandachtspunten die hiervoor geschetst zijn. 
Het aantal juniorleden zit aan zijn maximale aantal. 
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AQUADRAIN MINI MAXI TOERNOOI 2017 
 
Het Aquadrain Mini Maxi Toernooi wordt gehouden op zaterdag 18 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 drankje in het sportcafé.  
 
De eerste wedstrijden beginnen om 9:30 en de laatsten zullen rond 13:30 afgelopen zijn. 
De prijsuitreiking volgt daarna in het sportcafé. Je speelt natuurlijk niet aan één stuk door, er is 
voldoende pauze tussendoor om wat te drinken en eten. 
We beginnen met een gezamenlijke warming-up, om de kans op blessures te verminderen. 
Zorg wel dat je op tijd bent zodat we ook echt op tijd kunnen 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 2017  

Waar:  Het Baken, Horsterweg 25 in Zeewolde 

Wanneer:  Zaterdag 18 maart 

Hoe laat:  9:15 tot 13:30, met daarna de prijsuitreiking en in sportcafé 

Hoe duur:  € 5,-- per persoon, graag betalen bij inlevering van het inschrijfformulier en  
 inclusief 1 consumptie per persoon 
 

 

Inschrijven kan via toernooizeewally@gmail.com 
 

 
Vermeld dan de namen van de mini en maxi, leeftijd, speelsterkte (beginnend, gemiddeld, sterk), 
aantal maanden spelend, telefoonnummer, teamnaam en of er een leenracket nodig is. 
 
Of via het inschrijfformulier verkrijgbaar op de speelavonden bij de trainers. 
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KERSTTOERNOOI 
Op dinsdag 20 december hebben we weer het gezellige jaarlijks kersttoernooi gehouden. 
De opzet was om de jeugd en de senioren in het kader van de saamhorigheid samen te brengen. 
Dit doel is ruimschoots gehaald, gezien de vele positieve reacties die we ontvingen. 

                     

We begonnen met een gezamenlijke warming-up verzorgd door Peter, waardoor de stemming er 
al snel in kwam. Daarna mochten de kinderen een cadeautje pakken met een veldnummer erop. 
Het leuke hiervan was dat je niet wist met wie je speelde en op welk veld. De wedstrijdjes 
duurden 8 minuten. 

 

Met zijn allen hebben we warme 
chocolademelk en iets lekkers gegeten, 
waarna het toernooi door de senioren 
voortgezet werd  
 
Al met al een geslaagd toernooi dat we 
volgend jaar zeker weer proberen te 
evenaren. 
Dit toernooi is mede door de vele 
vrijwilligers tot een succes gemaakt, 
waarvoor onze dank. 
 

           

 
Namens de activiteitencommissie 

Peter v.d. Bedem, Michel van Buul, Jolanda van Maanen en Anneke Assies 
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ZEEWALLY OPEN 2017 
B.C. Zeewally organiseert dit seizoen voor de derde keer het Zeewally Open Toernooi! Dit vindt 
op zondag 21 mei plaats. Het toernooi duurt van 09.00 uur tot ongeveer 17.00 uur en daarna is 
er een mogelijkheid om te blijven eten. Let op, de inschrijving sluit op 7 mei dus wees er snel bij!    
 
Dus wat is de opzet? Je kunt je samen met een partner inschrijven voor één van de vier poules: 
2e/3e klasse mix, 4e klasse mix, recreanten mix en recreanten heren dubbel. In elke poule 
komen maximaal zeven teams, en je speelt één wedstrijd tegen elk team. De wedstrijden 
bestaan uit twee sets tot 21, met verlenging mogelijk. Bij gelijkspel worden de punten gelijk 
verdeeld. Er is een mogelijkheid om twee poules van elk niveau te maken maar dit hangt af van 
het aantal inschrijvingen.  
 
De inschrijving is open voor iedereen! De kosten voor het toernooi bedragen €7,50 per persoon. 
Voor het eten rekenen we slechts €10 per persoon. Je hoeft je per team maar één keer in te 
schrijven, laat daarbij ook weten of jullie mee-eten.   
 
Het toernooi wordt gespeeld in Sporthal ’t Baken, Horsterweg 25 in Zeewolde. Inschrijven kan via 
het inschrijfformulier op www.zeewally.nl. De inschrijving wordt pas bevestigd op het moment 
dat de inschrijfkosten op de rekening staan. Het rekeningnummer staat vermeldt op de website. 
Tot 21 mei!    
 
Stuur dit inschrijfformulier naar activiteitencommissie@zeewally.nl 
 

 

 

mailto:activiteitencommissie@zeewally.nl
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HET ONTSTAAN VAN DE BADMINTONSPORT 

Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton omdat daar het spel 

POONA werd beoefend. Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 km van 

Bombay ligt. Engelse officieren introduceerden het spel, waarmee zij in India kennis maakten, in 

Engeland en omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van 

Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat landgoed was Badminton en aangenomen mag 

worden dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel. Uit oude schilderijen staat vast 

dat men het spel toch ook in Europa al kende en vermoedelijk werd het onder verschillende namen 

beoefend. Ken Davidson, een bekende Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de 

geschiedenis van het badminton heeft verdiept, kwam tot de ontdekking dat het spel al in de 12e 

eeuw in Engeland werd gespeeld. Ook in Frankrijk kende men het spel 'Jeu de longue plume' al in 

de middeleeuwen. Er bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van Adam Menyoki waaruit blijkt dat 

het spel met een kleine racket en een soort shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger bekend 

als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor badminton zou dus 'pluimbal' zijn. 

 

Spelregels 

 In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand van kolonel H.O. Selby in Karachi 

(India). Ondanks het feit dat er nu spelregels bestonden werd het spel toch op uiteenlopende 

wijzen beoefend. In sommige streken werd het spel door twee personen gespeeld, die de shuttle 

heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan. Elders speelde men 

het met drie of vijf man aan elke kant van het net. Zelfs rond 1910 was dit nog het geval. 

Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich 

ontwikkelde tot een specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, heeft niet de 

oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon 
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te maken, kende men nog geen sporthallen. Wel had men in de kringen waar het badminton 

beoefend werd de beschikking over grote landhuizen met zalen van 'kamers-en-suite'. Alleen had 

het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de vorm van een 

zandloper. 

 

Oprichting Badminton World Federation (BWF) 

 In 1934 werd door negen landen besloten een internationale organisatie te stichten, de 

Internationale Badminton Federatie (IBF). Deze landen waren: Canada, Denemarken, Engeland, 

Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales. Er werd overeengekomen dat 

de IBF de absolute controle over het spel en de spelregels voor de gehele wereld zou uitoefenen. 

De IBF is thans uitgegroeid tot een echte wereldorganisatie die het overkoepelende orgaan vormt 

van alle nationale bonden; zij vertegenwoordigt thans de belangen van miljoenen enthousiaste 

badmintonspelers. Hieronder zijn kort omschreven de doelstellingen van de IBF: Het handhaven 

en waar nodig aanpassen van de bestaande spelregels. Het stellen van regels voor internationale 

ontmoetingen. Het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de nationale organisaties. Het 

regelen van de Wereld Kampioenschappen voor landenteams, voor de heren bekend als THOMAS 

CUP en voor de dames als UBER CUP. Het slottoernooi van de THOMASUBER CUP heet 

SURDIMANCUP Het organiseren van de Wereldkampioenschappen zowel de SURDIMAN CUP 

als individueel. 
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Het wereldwijd bevorderen van de badmintonsport 

In 2006 is de naam van de International Badminton Federation gewijzigd naar Badminton World 

Federation. De rol van de organisatie is wel gelijk gebleven. Meer informatie kun je vinden op de 

site van de Badminton World Federation.  

 

 

Oprichting Nederlandse Badminton Bond (NBB) 

Op 15 november 1931 werd in Noordwijk de Nederlandse Badminton Bond opgericht onder meer 

door mr. D.U. Stikker (de latere minister van buitenlandse zaken en tevens de Nederlandse 

vertegenwoordiger in de NATO), mr. Punt, dhr. Den Hoed en anderen. Tot en met 1938 leidde de 

Nederlandse Badminton Bond een redelijk bestaan, maar van een echte groei was geen sprake. Het 

ligt voor de hand dat door de oorlogshandelingen en alle daarmee gaande gebeurtenissen de NBB 

zijn activiteiten noodgedwongen moest staken. In oktober 1951 namen enthousiaste 

badmintonliefhebbers de organisatie weer krachtig ter hand en daarmee begint een bloeiende 

periode voor het badminton in Nederland. Omstreeks 1953 brachten speelgoedhandelaren en 

fabrikanten goedkoop materiaal op de markt. Doordat men zich gemakkelijk voor een paar centen 

rackets en shuttles kon aanschaffen ging badminton ' de straat op'. De sport werd enorm populair 

en men zag het in straten en op pleinen, aan het strand en op campingterreinen met groot 

enthousiasme beoefend worden. De groei die de Nederlandse Badminton Bond sinds dat jaar 

meemaakte, kent geen vergelijking met andere sporten. De NBB werd de snelst groeiende 

sportbond van Nederland. Vanaf 1990 is het ledenaantal iets teruggelopen en het totaalaantal 

bedraagt nu ongeveer 57.000. Op zaterdag 30 januari 2010 werd de naam Nederlandse Badminton 

Bond veranderd in Badminton Nederland. Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. 

Badminton Nederland hoopt met deze naam meer exposure te verwerven en duidelijker over te 

komen naar leden en publiek. De volgende dag werd er een overeenkomst getekend tussen 

Badminton Nederland en Gehandicaptensport Nederland. Deze overeenkomst houdt in dat 

Badminton Nederland de verantwoordelijkheid overneemt voor alle activiteiten op het gebied van 

aangepast badminton 

Bron : http://www.badminton.nl/badminton-spelen/geschiedenis 
 
 
 

 
 
 
 

http://bwfbadminton.org/
http://bwfbadminton.org/
http://www.badminton.nl/badminton-spelen/geschiedenis
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NIEUW IN DE CLUB 
 
Met plezier verwelkomen wij de volgende 
nieuwe leden: 
 
Seniorleden: 

Helaas geen nieuwe leden 
 
 
Juniorleden: 

Isis-Yara Both 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier 
gewenst! 
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IJSPEGELTOERNOOI BREUKELEN 
 
Op zaterdag 12 februari hebben er een aantal recreanten en competitiespelers meegedaan met 
jaarlijkse ijspegeltoernooi in Breukelen. Voor de Zeewoldenaren was dit de tweede keer dat ze 
hieraan meededen. Wat opvallend is aan dit toernooi is dat er altijd een gezellige onderlinge 
sfeer heerst.De poules worden altijd op sterkte ingedeeld, waardoor iedereen gelijkwaardige 
tegenstanders ontmoet. 
Wat opviel was dat de Zeewoldenaren als een van de weinigen een goede Warming Up deden 
voor de wedstrijden. Hierdoor was de kans op blessures een stuk minder. 
 
Voor Yvonne was het best spannend omdat zij net lid is geworden van bc Zeewally en nu al haar 

eerste toernooi speelde. Door de goede coaching van 
Peter, waarmee ze speelde, heeft ze veel geleerd en 
meteen in praktijk gebracht. In de eerste wedstrijd 
speelde ze naast elkaar, maar algauw had de 
tegenstander in de gaten dat Yvonne achterin niet zo 
goed de shuttle weg kon krijgen. In de tweede set 
speelde Peter en Yvonne daarom ook voor achter, wat 
ze een stuk beter af ging. Gedurende de wedstrijden 
bleven ze dit volhouden, maar helaas de tegenstand 
was sterk. Uiteindelijk werden ze 4de in de poule. 
 

Nick die speelde met Mariska, sloeg zo hard dat zijn bespanning van het racket kapotging. 
Rianne deed aan kruisbestuiving met bc Loosdrecht. Ze speelde met Bjorn die erg sterk speelde. 
Dit koppel was goed op elkaar ingespeeld. Alle wedstrijden werden gewonnen. 
Na het toernooi was er een lekkere Chinese rijsttafel waar we allen van genoten hebben. 
  

 
 
De uitslag 
 
Peter en Yvonne    4e van de E poule Rianne en Bjorn  1e van de B poule 

Kasper en Mariska  3e van de B poule 
Nick en Cindy   4e van de B poule 

 
Verslag : Peter v.d. Bedem 
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EINDSTANDEN COMPETITIE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



shuttle        express 
 

 
 
 

  
 
 
 

15 
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EXAMEN PETER ALS SPORTLEIDER 

Op zaterdag 14 januari 2017 heb ik mijn Sportleider 2 diploma gehaald. We gingen  met 8 
spelers van bc Zeewally naar Heerde om daar mijn SL-2 examen af te leggen. 
 
Het examen bestond uit de volgende onderdelen: 

 

      

Warming-Up  
 

 
 

Uitleg van de drop die ik die dag zou behandelen, gebaseerd op verschillende niveaus van de 
spelers. 
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Afgesloten met een wedstrijdelement. 
 

Het examen werd afgenomen door Frank Kneefel geholpen door zijn dochter Bo. 
Bo viel het op dat de sfeer en discipline enorm goed was bij de Zeewoldenaren. 
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Mede door de spelers : Boaz, Jari, Julian, Fleur, Elianne, Shifrah, Willemijn en Mathilde was het 
voor mij niet mogelijk geweest om dit examen met goed gevolg af te leggen. 
 
Ook mag Max Sibbald niet vergeten worden, door hem heb ik enorm veel geleerd.  
 
Waarvoor mijn hartelijke dank. 

 
Peter v.d. Bedem 

 

IS BADMINTON TOPSPORT 
Bekijk het interview van Manon Sibbald op YouTube  

 
https://www.youtube.com/watch?v=hSSLBJnrfRs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSSLBJnrfRs
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BCH 2ICT JEUGDTOERNOOI 

 

 
 
Beste Badmintonners       
  
Het tweede jeugdtoernooi van BC Harderwijk wordt gehouden op zaterdag 27 mei 2017 
 
Het toernooi vindt plaats in Sporthal de Sypel, Parkweg 4 in Harderwijk 
Dit toernooi wordt gespeeld met alleen dubbelwedstrijden (Mix) in poules die op sterkte zijn ingedeeld. 
Het begint om 10:00 uur en het is rond 15:00 uur weer afgelopen.  
Het is een toernooi voor alle jeugdspelers, recreant, competitiespeler, beginnend of gevorderd. Tot onder 
de 19 jaar, iedereen is van harte welkom. 
 
Bij het inschrijven willen ze graag het volgende weten:  
Naam, jongen/meisje, competitie/recreant, speelsterkte, leeftijd (of geboortedatum) 
en hoe lang iemand al speelt.  
 
Zo kunnen ze makkelijker de poules indelen, ook als iemand veel zwakker of sterker is dan zijn 
leeftijdsgenoten willen ze dat graag weten, zodat ieder in een goede poule ingedeeld kan worden.  
De kosten voor het toernooi zijn € 10,00 per persoon. 
Hiervan wordt de zaal, de shuttles, het eten en drinken, aandenken en de prijzen geregeld.  
 
Inschrijven kan door een mail te sturen aan jeugdcommissie@zeewally.nl met de gevraagde gegevens. De 
inschrijvingssluitingsdatum is 5 mei voor dit toernooi . 
 
Mocht je meer informatie willen, dan kan je dat vragen bij Peter of Michel op de trainingsdagen. 
Of stel je vraag via bovengenoemd mailadres. 
 
Graag tot ziens in Harderwijk.  
  
Met sportieve groet, 
 
Peter en Michel 
Jeugdcommissie bc Zeewally 
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A + B MIX TOERNOOI 

 
Beste badmintonners,  

Naar aanleiding van alle enthousiaste reacties organiseert 
Badmintonclub Nijkerk ook in 2017 weer het A+B Mix-toernooi voor 
senioren. 
 
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 25 maart 2017. We hopen 
op een geweldige opkomst, net als voorgaande jaren.  
De sporthal is open vanaf 09.00 uur en je wordt om 09.15 uur in de 
zaal verwacht. 
 
Om 09.30 uur starten de wedstrijden en die duren tot ongeveer 
17.00 uur, waarna de prijsuitreiking volgt.  

De locatie is Sporthal Strijland, Grieglaan 2, 3862 GV te Nijkerk. 
Je kunt inschrijven in de 2e, 3e of 4e klasse competitie en als gevorderde recreant of recreant. 
 
De inschrijving voor het toernooi sluit op 5 maart 2017 of eerder bij voldoende teams. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- p.p. als het bedrag vòòr 16 maart wordt overgemaakt op 
rekeningnummer NL78 RABO 0347 8196 99 ten name van BC Nijkerk met vermelding van 
A+B Mix-toernooi en je naam. Je kunt op de dag zelf ook bij binnenkomst € 10,- betalen. 
 
We sluiten het toernooi gezellig af met een gezamenlijke maaltijd. Als je mee wilt eten, geef dat 
s.v.p. aan op het inschrijfformulier. De kosten voor volwassenen bedragen € 10,- p.p. Kinderen 
t/m12 jaar eten mee voor € 5, p.p. 
 
De inschrijving wordt in volgorde van binnenkomst geaccepteerd tot een maximum van 48 teams. 
Het inschrijfformulier kan per e-mail gestuurd worden naar: toernooi@bcnijkerk.nl  of per post 
opsturen naar BC Nijkerk, p.a. C. van Ramshorstlaan 10, 3863 AZ Nijkerk. 
 
Als je vragen hebt kan je ons mailen via hetzelfde bovenstaand mailadres. 
Op de website www.bcnijkerk.nl kan je het inschrijfformulier downloaden. 
 

Met vriendelijke groet, de toernooicommissie. 

Linda van Essen,  

Beja van der Veer,  

Joost van Iersel, 

Gerald Newland  

Bob Spijkstra 
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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 
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