
 DDee  SShhuuttttllee  
               EExxpprreessss  
 

Uitnodiging voor de ingelaste ALV 
 
Net voor de zomervakantie besloot Ronald Stokkentreef te stoppen als voorzitter. 
De afgelopen periode heeft het bestuur gezocht naar een nieuwe voorzitter, en die is 
gevonden! 
Javier Alvarez heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter, waar het bestuur erg blij mee is. 
Dit dient echter wel goedgekeurd te worden door jullie, de leden van de vereniging. 
Daarom willen wij een extra ALV organiseren op dinsdag 3 oktober 2017. 
Deze ALV zal plaatsvinden in Sporthal 't Baken in de zaal om 20:00, voordat de training 
begint. 
 
Er zijn twee agendapunten die behandeld zullen worden tijdens deze ALV: 

 Stemronde voor het verkiezen van Javier als voorzitter 

 Een korte stand van zaken van het bestuur 

 
We hopen jullie allemaal te zien bij deze ALV! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het bestuur, 
Nick Hidding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

High lights in dit nummer: 
 
Wij stellen u voor aan 

Wervingscampagne BC Zeewally 

Aankondiging nieuwe website 

Buitentraining 

Teamsamenstelling jeugd en senioren 

Grote Clubactie 

Rabobank Clubkas Actie 

Wedstrijdverslagen 
 
En nog veel meer!!! 
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HET BESTUUR EN COMPETITIELEIDING 
 

 

  
 

  

Voorzitter 
 

Erwin van de Beek 
Penningmeester 

Nick Hidding   
Secretaris 

Michel van Buul 
Jeugd 

competitieleider 

Denise Hornsveld 
Senior    

   competitieleider 

Rianne Doorn 
Senior 

competitieleider 

CONTACTPERSONEN 

(Jeugd)Voorzitter: 

Vacature is bijna ingevuld 
voorzitter@zeewally.nl 

Penningmeester: 

Erwin van de Beek 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 

Nick Hidding 
secretaris@zeewally.nl 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
shuttle@zeewally.nl 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 
Denise Hornsveld 

competitieleider@zeewally.nl 

Competitieleider Junior: 

Caroline v.d. Bedem (CCP) 
Michel van Buul (Jeugd Competitie Leider) 

jeugdcommissie@zeewally.nl 

Jeugdcommissie: 

Peter van den Bedem 
Michel van Buul 

jeugdcommissie@zeewally.nl 

Kledingcommissie: 

Caroline van den Bedem 

kleding@zeewally.nl 
 

Trainers (jeugd): 
Andy Basran, Peter v.d. Bedem 
Erwin van de Beek, Kasper Hijne 

jeugdcommissie@zeewally.nl 

Redactie website: 

Remco van Beek 
postmaster@zeewally.nl 

Sponsorcommissie 

Judith Bremmers 
sponsorcommissie@zeewally.nl 

Activiteitencommissie: 

Peter v.d. Bedem, Michel van Buul, 
Jolanda van Maanen, Anneke Assies  
activiteitencommissie@zeewally.nl 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 
ledenadministratie@zeewally.nl 
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MET IN DEZE UITGAVE... 
 

Contactpersonen 2 

Inhoudsopgave en jarigen 3 

Wij stellen u voor aan  4 

Aankondiging nieuwe website 5 

Wervingscampagne 6 

Buitentraining 7 

Team samenstelling junioren 12 

Wedstrijdschema junioren seizoen 2017 -2018 13 

Team samenstelling senioren 16 

Opwarmingswedstrijd jeugdcompetitie 17 

Aankondiging grote clubactie 18 

Vriendschappelijke wedstrijd tegen BC Nijkerk 19 

Rabobank Clubkas Actie 20 

Slagtechniek deel 2 21 

Gezocht helpers voor de jeugd training 24 

Colofon 25 

 

 

(Nog) Van Harte gefeliciteerd: 

Augustus September Oktober 

  2 augustus Kasper Hijne 

  6 augustus Casper Rink 

  6 augustus Karin Verkerk 

10 augustus Fabienne van de Beek 

11 augustus Piet Roskam 

21 augustus Corne Boers 

25 augustus Mirne Hoolsema 

29 augustus Ellis Buth 

  2 september Shenouda Nashed 

14 september Bas Edelenbosch 

15 september Esmee Piet 

17 september Jari Kooij 

18 september Rachel Scholma 

18 september Daniel Lijster 

19 september Jennifer Doortmont 

19 september Laura Koop 

28 september Maikel van As 

 

  5 oktober Julia van Maanen 

  5 oktober Lucas van Maanen 

  6 oktober Peter van den Bedem 

12 oktober Chantal van Veenhuizen 

26 oktober Raphael van de Beek 

31 oktober Martijn Rink 

  
 
 

 
                             

Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 

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

Naam: Jari Kooij 

Geboren: 17 september 2003 

Partner: N.v.t. (nope) 

Kinderen: N.v.t. (gelukkig niet)   

Hobby’s: Badmintonnen, video’s editen, Xboxen, 
skateboarden. 

Opleiding: VWO (3e klas). 

Beroep: N.v.t. 
 

Wat is de reden dat je bent gaan badmintonnen? Op mijn vorige sport was het niet leuk 
meer, omdat de trainers te veel gericht waren op prestatie i.p.v. plezier in de sport. Toen zocht 
ik een andere sport. Op school gingen we bij de gym wel eens badmintonnen. Dat vond ik altijd 
heel leuk. Dus dat heb ik toen geprobeerd. Ik vond de proeftrainingen erg leuk en toen ging ik 
op badminton. Ik vond badminton zo leuk dat ik meteen het eerste jaar competitie ben gaan 
spelen. Nog steeds heb ik heel veel plezier in het badmintonnen. 

Op welke leeftijd ben je begonnen? Ik ben begonnen met badminton toen ik 11 jaar oud was. 

Welke sporten heb je hiervoor gedaan? Diplomazwemmen en Taekwondo. 

Eigen sportieve hoogtepunt tot dit moment: 2e met het team in de competitie. 

Ultieme sportwens: Veel lol blijven hebben in het badmintonnen. 

Favoriete gerecht: Lasagne, pizza 

Beste film: Fast and Furious 8 

Favoriete muzieksoort: EDM (Electronic Dance Music) 

Een hekel aan: Onsportief gedrag. 

Bewondering voor: Mensen die zichzelf opofferen om andere mensen/dieren te helpen. 

Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag: Mijn wiskunde docent. (Ik noem geen 
namen.) 

Ik geef het stokje door aan: Julian Motjee 

 

 
 



 

shuttle        express 
 

5 

 

 



 

shuttle        express 
 

6 

 

WERVINGSCAMPAGNE BC ZEEWALLY 

Om het aantal leden van onze vereniging te vergroten zal er binnenkort een 
wervingscampagne worden opgestart. Er is geen geslaagde wervingscampagne mogelijk 
zonder een goede slagzin of slogan en daarom vragen we jullie medewerking. Het gaat er 
hierbij om een pakkende maar korte zin te verzinnen  die de activiteiten en sfeer binnen 
Zeewally samenvat.   

Ter inspiratie enkele voorbeelden van de beste slogans uit het verleden die nog steeds 
worden gebruikt. 

 Melk de witte motor  

 Just do it ! 

 Giroblauw past bij jou  

 Redbull geeft je vleugels  

 Nokia, Connecting People  

 Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas.  

 Even Apeldoorn Bellen  

Stuur je slagzin of slogan naar voorzitter@zeewally.nl en help hiermee op een simpele maar 
wel leuke manier om leden te werven. De uitgekozen slogan zal deel uitmaken van een 
wervingsbrief die we op de daarvoor geschikte plekken gaan publiceren maar natuurlijk ook op 
alle Social Media dus je kunt er trots op zijn als jou zin wordt uitgekozen.  

 
 

 

mailto:voorzitter@zeewally.nl
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BUITENTRAINING BC ZEEWALLY 
 

Op een warme zaterdag 26 augustus, hebben we een buitentraining gehouden voor de junioren en 
seniorencompetitiespelers. Het was eigenlijk de aftrap voor het nieuwe competitieseizoen. 
Om 09.00 uur begon iedereen met frisse zin aan de training. Deze werd voorafgegaan door een videofilm, 
waarmee Andy duidelijk wilde maken wat het uiteindelijke doel is van de manier van training geven.  
 

 
 
Hierna gingen we met zijn allen rondjes hardlopen volgens een bepaald schema. Zelfs onze 
penningmeester deed hieraan mee. 
 

 
 
Daarna werd het voetenwerk onder handen genomen door aquility oefeningen te oefenen. Binnen werd er 
een parcours uitgezet, waar de loop en slagtechnieken weer geoefend konden worden. 
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Daarna de racketoefeningen om alvast te wennen aan de shuttles. Die gevolgd werden door wedstrijdjes 
in teamverband. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De jongste 
groep kreeg 
een leuke 
aangepaste 
training. 
 
 
 
 
 

 
 
De lunch werd gezamenlijk met de senioren gehouden om de saamhorigheid te bevorderen.  
Fruithal Smits heeft hierbij het fruit gesponsord, waar de jeugd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt 
werd. 
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Daarna was het de beurt aan de senioren, die begonnen met dezelfde videofilm. 

 
De hardloopoefening (piramideloop) voor de senioren was zwaarder dan die van de jeugd. 
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Toch wisten deze bikkels het goed vol te houden. 

 
Bij de aquility oefeningen kwamen ze weer wat tot rust (dachten ze). 
 

 
 
Het parcours binnen bestond uit dezelfde oefeningen als de jeugd. 
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Ik zelf dacht dit alles vanaf de kant te kunnen aansturen, maar doordat we op een oneven aantal 
uitkwamen werd ik toch vriendelijk verzocht om mee te doen. Natuurlijk doe je dit als trainer, maar dan 
merk je toch dat je weinig conditie opgebouwd hebt in de vakantie. Het loopje naar de bakker om je 
stokbroodje te halen is dan toch echt te weinig. 
 
Al met al een gezellige dag die samen met de junioren en senioren tot een goede buitentraining is 
geworden. Het is ook een mooie gelegenheid om dit als jaarlijks terugkerend activiteit te organiseren met 
als doel om de saamhorigheid te bevorderen, en als start van het nieuwe competitieseizoen. 
   

 

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

Seniorleden: 

Kor Tilstra 

Juniorleden: 

Shenouda Nashed 

Bishoy Nashed 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier gewenst!  
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TEAM SAMENSTELLING JUNIOREN SEIZOEN 2017 -2018 
 

Teamnr Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

1 O19 Mix Klasse 1 Esmee Piet 

    Daphne van de Beek 

    Ties Helmich 

    Raphael van de Beek 

  
 

Damian Fontein 

      

Teamnr Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

2 O15 Mix Klasse 1 Lucas van Maanen 

    Boaz van Buul 

    Raphael van Buul 

    Julia van Maanen 

    Ellis Buth 

    Mathilde Assies 

         

Teamnr Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

3 O15 Mix Klasse 2 Fleur Koning 

    Elianne Roest 

    Julian Motjee 

    Jari Kooij 

      

Teamnr Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

4 O15 Meisjes Klasse 2 Shifrah van Buul 

    Mieke Buth 

    Charita Beltman 

  
 

Laura Koop 

    Mirne Hoolsema 

    Sanne Terpstra 

    Femke Terpstra 

    Bas Edelenbosch 

      

Teamnr Leeftijdsgroep en Klasse Naam Speler 

5 O13 Gemengd Klasse 3 Willemijn van den Bedem 

    Fabienne van de Beek 

    Annali Edelenbosch 
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WEDSTRIJSSCHEMA JUNIOREN SEIZOEN 2017 -2018 
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TEAM SAMENSTELLING SENIOREN SEIZOEN 2017 -2018 
 
De teamindeling van de competitie van het seizoen 2017-2018 was een grote uitdaging, maar 
we zijn er gelukkig uitgekomen.  
 
Aankomend seizoen gaan we met drie team B.C. Zeewally verdedigen. Twee teams gaan 
spelen in de tweede klasse en één team in de vierde klasse.  
 
De teamindeling is als volgt: 
 
Team 1 

Daniel de Lijster 

Frans Hoolsema 

Jesse van Beek 

Mariska Kooi 

Rianne Doorn 

 

Team 2 

Nick Hidding 

Kasper Hijne 

Maikel van As 

Judith Bremmers 

Jennifer Doortmont 

Denise Hornsveld 

 

Team 3 

Wiard Hidding 

Rien van Campen 

Mitchel Stramrood 

Cecile Sibbald 

Saskia van Zitteren 

Cindy Blankers 

Chantal van Veenhuizen 

 
Wij wensen de team veel succes en speelplezier! 
 
Sportieve groet, 
 
Denise Hornsveld en Rianne Doorn 
Competitieleiding senioren 
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OPWARMINGSWEDSTRIJD VOOR DE COMPETITIE MET BC NIJKERK 
 

 
Op vrijdag 1 september heeft een samengesteld team uit Zeewolde een vriendschappelijke 
wedstrijd gespeeld tegen een beginnend jeugdteam uit Nijkerk. Dit vond plaats in Nijkerk in 
sporthal Watergoor. 
Beide teams hadden geen tot weinig competitie ervaring. Laura, Mirne, Isis-Yara en Willemijn 
begonnen vol enthousiasme aan de wedstrijden. 

 
 

 
 

Ze waren best wel zenuwachtig, maar algauw zaten ze helemaal in het spel. 
 

 
 

Frans hield vanaf de tribune een oogje op zijn dochter, die goed aan het spelen was. 
 

 
 

Het was goed om te zien dat de teams onderling veel lol hadden.  
Al met al een gezellige sfeer en iedereen heeft met veel plezier gespeeld.  
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AANKONDIGING GROTE CLUBACTIE 2017 
 

 

 
Augustus 2017 – De vakantie is bijna ten einde (en hopelijk hebben jullie allemaal een prima 
tijd gehad) en dan is weer tijd om de grote Clubactie onder jullie aandacht te brengen. En 
natuurlijk doet B.C. Zeewally ook dit jaar weer mee. De voorbestelling van de eenmalige 
machtiging verkoopboekjes is al gedaan. Het doel is net als vorig jaar om extra geld voor onze 
badmintonnende jeugd bij elkaar te krijgen. Training , materiaal, zaalhuur, en 
competitiedeelname kosten nou eenmaal geld. En de Grote Club Actie is daarvoor een heel 
goed middel. En de kopers kunnen veel fraaie prijzen winnen: Tot zelfs wel 100,000 euro !! 
 
Net als voorgaande jaren wordt er met name een beroep gedaan op de jeugd van B.C. 
Zeewally om de loten te gaan verkopen (maar ook seniorenleden worden uitdrukkelijk 
uitgenodigd mee te helpen verkopen). Met voor jullie uiteraard weer (net als vorig jaar) de 
mogelijkheid geld te verdienen. Hoe meer loten, hoe meer geld je krijgt (en minstens zo 
belangrijk: geld voor de clubkas van BC Zeewally !). En voor diegene die het meeste loten 
verkoopt ook nog een mooie verrassing! En alsof het niet genoeg is heeft de Grote Clubactie 
organisatie voor de jeugd de 20-loten actie in het leven geroepen en ook nog een landelijke 
beste-verkoper wedstrijd. DUS DOE MEE !!! 
 
Als je vorig keer ook hebt meegedaan dan weet je al een beetje hoe het gaat : Met je 
verkoopboekje langs de deur, of vragen aan familie, vrienden en kennissen op bijvoorbeeld 
een verjaardag. Met ingang van dit jaar doen we geen contante loten meer, vorig jaar was de 
belangstelling hiervoor minimaal. Op verzoek kunnen er ook Online loten verkocht worden met 
een eigen B.C. Zeewally Grote Club Actie webpagina. En tot slot is er de mogelijkheid om 
Superloten te kopen (eigenlijk zijn dat 50 gewone loten in 1 lot). Superloten zijn handig voor 
bedrijven en een soort sponsoring, maar particulier mogen ze ook kopen!.  
 
Belangrijke data: 

- 7-15 September: bezorging verkoopboekjes  
- Vanaf nu tot 19 September: vertel iedereen van de Grote Club Actie bij B.C. Zeewally. 

Tip: vertel iedereen in je omgeving dat je loten gaat verkopen, en schrijf alvast op wie 
loten wil kopen. 

- 16 September: Start landelijke Lotenverkoop 
- 23 November: Sluiting online verkoop en sluiting mogelijkheid nabestellen. 
- 13 December: Trekking Grote Club Actie 2017. 

 
Voor meer informatie: https://www.clubactie.nl , maar je kunt ook altijd terecht bij Piet Roskam 
(piet@zeewally.nl) .  
 
 
 
 

https://www.clubactie.nl/
mailto:piet@zeewally.nl
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VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD TEGEN BC NIJKERK 
 

Op zaterdag 9 september hebben een aantal jeugdteams van bc Zeewally een 
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen bc Nijkerk. 
Bedoeld als opwarming voor de naderende competitie. 
 
 

 
 

Gezelligheid ten top, en iedereen genoot weer van het spelen. 
 

 
 
Ook kwam er een nieuw lid kijken, die al wel eens eerder gebadmintond had, zij mocht meteen meedoen. 
 
Lotte goed  
gedaan hoor.  

    
                                                                                                                                                                   
Het was een 
gezellig festijn, 
waar hard werd 
gewerkt, maar ook 

veel plezier werd 
gemaakt. Het deed mij 
goed om te zien dat de 
sfeer onderling tusssen 
de 2 clubs uitstekend 
was. Volgend jaar gaan 
we dit zeker weer 
herhalen. 
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RABOBANK CLUBKAS ACTIE 
 

 

OPROEP -  RABOBANK CLUBKAS-ACTIE - OPROEP 
 

Aan alle BC Zeewally leden en supporters! 
STEM WEER OP B.C. ZEEWALLY !!! 

 

Help mee om de clubkas te spekken met de Rabobank CLUBKAS-ACTIE 2017 !! 
 
WAT HOUDT DE ACTIE IN? 
Voor de tweede keer houdt de Rabobank Flevoland de CLUBKAS-ACTIE en stelt 50,000,- 
euro ter beschikbaar aan verenigingen in Flevoland. Dit geld wordt verdeeld op basis van de 
stemmen die op iedere deelnemende vereniging worden uitgebracht.  Leden van de bank 
ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. 
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging 
mogen worden uitgebracht. Je mag 5 stemmen uitbrengen. Van 3 oktober tot en met 17 
oktober 2017 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen 
die zij een warm hart toe dragen.  
 
HOE KAN JE HELPEN? 

1. Je hebt een Rabobankrekening en bent Rabobank lid.  
2. Als Rabobank lid krijg je een unieke code waarmee je kan stemmen. 
3. In de periode 3 oktober t/m 17 oktober breng je je stem uit. Natuurlijk 2x op BC 

Zeewally! 
4. Je hoeft geen lid te zijn van BC Zeewally om op BC Zeewally te stemmen! Dus 

stimuleer iedereen in je omgeving met een Rabobankrekening die ook lid is van de 
Rabobank, om op BC Zeewally te stemmen! Hoe meer stemmen, hoe groter het te 
ontvangen bedrag. 

5. Evenredig naar het aantal stemmen verdeelt de Rabobank 50,000.- onder de 
deelnemende verenigingen ! 

6. Vorig jaar heeft B.C. Zeewally een leuk bedrag ontvangen. Doe je nu ook mee?  
 
MEER INFO bij Piet Roskam en 

https://events.rabobank.com/flevoland/clubkascampagne 

www.rabobank.nl/flevoland 

 

http://rabo.nl/flevoland/RCC2016
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SLAGTECHNIEK DEEL 2 
 

 
 
 
   
 

     De clear 
 
 
 

 
 
• Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag hoog en diep in het achterveld slaan,  
  om  de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen. 
  We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is. 
 
• Technische aanwijzingen: 

- Plaats je goed achter de shuttle. 

- Voetenstand : links voor / rechts achter. 

- Goed indraaien en zorg dat je schouderlijn in de baan van de shuttle komt door b.v. te wijzen 

  naar de shuttle. 

- Strek de slagarm van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder,  

   zwaai hard door en daarna kruiselings naar beneden. 

- Het raakpunt ligt boven het hoofd maar als dit niet haalbaar is, dan de rechterschouder. 

      
- Loop na de slag beginnend met je rechtervoet naar voren (richting basis),  
  om een dreigende korte drop op te vangen. 
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De smash 

 
 
 
 
 

• Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag zo hard mogelijk en steil bij de tegen- 
  speler op de grond slaan, zodat de tegenstander geen tijd heeft om de shuttle terug te slaan. 
  We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is. 
 
• Technische aanwijzingen: 
 
- Plaats je goed achter de shuttle. 
 
- Voetenstand links voor / rechts achter. 
 
- Goed indraaien en zorg dat je schouderlijn in de baan van de shuttle komt door b.v. te wijzen 
  naar de shuttle. 
 
- Strek de slagarm van gebogen achter de rug tot boven de rechterschouder hard 
doorzwaaien 
  en daarna kruiselings naar beneden. 
 
- Het raakpunt ligt duidelijk voor het hoofd, maar als dit niet haalbaar is dan voor de   
  rechterschouder (op de shuttle slaan). 
 

 
 
 
- Loop na de slag beginnend met je rechtervoet naar voren (richting basis),  
  om een dreigende korte drop op te vangen. 
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De lob (forehand of backhand) 
 
 
• Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag hoog 

en diep in het achterveld slaan, om de tegenstander zo ver   
mogelijk achter in het veld te krijgen. We gaan uit hier van een 
rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net 
andersom is. 

 
 
Lob forehand 
 
• Technische aanwijzingen: 
 
- Plaats je goed achter de shuttle. 
 
- Voetenstand rechts voor / links achter; 
 
- Zwaai het racket van achter laag naar voren hoog door. 
 
- Wijs de shuttle met je racket na. 
 
- Het raakpunt zo hoog mogelijk bij de netrand. 
 
- Houd ongeveer 2 meter ruimte tussen je lichaam en het net. 
 

 
 
Lob backhand 
 
- Racket in de backhand-grip. 
 
- Verder hetzelfde als de forehand lob.    
 
 
(Bron: Badminton Nederland) 
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GEZOCHT HELPERS VOOR DE JEUGD TRAINING 
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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 
 
Kennismaking nieuwe leden: 
Geïnteresseerden kunnen zich via de site opgeven voor een kennismakings-avond of een 
proefles. Aanmelden daarvoor kan via het aanmeldformulier Proefles/kennismaking op de 

homepage van www.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 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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