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HET BESTUUR  

 

     
Javier Alvarez 

Voorzitter 
Erwin van de Beek 

Penningmeester 
Nick Hidding 

Secretaris 
Peter v.d. Bedem 

Alg. Bestuurslid 
Martijn Rink 

Alg. Bestuurslid 

 

CONTACTPERSONEN 

(Jeugd)Voorzitter: 

Javier Alvarez 
voorzitter@zeewally.nl 

Penningmeester: 

Erwin van de Beek 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 

Nick Hidding 
secretaris@zeewally.nl 

Algemene bestuursleden: 

Peter v.d Bedem 
Martijn Rink 

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 v. d. Bedem 
Michel van Buul 

jeugdcommissie@zeewally.nl 

Kledingcommissie: 

Caroline v. d. Bedem 

kleding@zeewally.nl 
 

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

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 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
shuttle@zeewally.nl 
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(Nog) Van Harte gefeliciteerd: 

Februari Maart April 

  1 februari Ronald Abels 

  6 februari Mitchel Stramrood 

  9 februari Javier Alvarez 

10 februari Theo Faddegon 

20 februari Jaqueline van `t Loo 

21 februari Ties Helmich 

25 februari Sander Kienhuis 

26 februari Bishoy Nashed 

 

 

 

   3 maart Rob Kooi 

   4 maart Dieter Bruim 

 24 maart Jesse Balk 

18 maart Roel Bosma 

22 maart Jaap Groen 

24 maart Nick Hidding 

30 maart Celine Roest 

 

  5 april Kor Tilstra 

  9 april Casper Snijder 

14 april Chantal van der Linden 

17 april Anali Edelenbosch 

18 april Daan Nooteboom 

18 april Wim Harenberg 

21 april Cindy Blankers 

22 april Joshua Portous 

24 april Frans Schrijn 

28 april Thomas Sibbald 

26 april Marjan Gerads 

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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MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR 
 
Hieronder volgt een samenvatting van onze bestuursvergaderingen gehouden op 23 januari en 20 
februari 2018. Openstaande of afgesloten actiepunten worden ook toegelicht.  
 

➢De gemeente heeft ons subsidieverzoek verzilverd, hierbij en namens ons allen dank aan de 
gemeente Zeewolde.    

 
➢ Het aantal nieuwe leden groeit als verwacht en met het aantal potentiele maar nog niet officieel 

ingeschreven leden komen op uit op zo’n 100 actieve leden.   
 
➢ Sponsorcontract J3: Sponsorcontract is door het bestuur opgesteld.  
 
➢ Er zijn nieuwe initiatieven bij het bestuur ingediend, deze zullen aan de actie lijst worden     

toegevoegd zodat we de focus niet verliezen.  
 
➢ Het niet beschikbaar maken van de zalen om tijdens de kerstvakantie te mogen spelen heeft wat 

kritiek opgeleverd. Het bestuur heeft deze kritiek geëvalueerd en besloten om de laatste 
donderdag van de kerstvakantie toch gelegenheid tot vrij spelen te creëren. Het bestaande plan 
om tijdens de kerstvakantie niet te trainen wordt voortgezet.  

 
➢ Dinsdag avond Sinterklaas op 5 december was er ook geen gelegenheid om te trainen, dit wordt 

als een niet terugkomend toeval beschouwd alhoewel in 2018 Sinterklaasavond op een 
donderdag valt. Er zal vanuit het bestuur tijdig worden gecommuniceerd.  

 
➢ Beleidsplan seksuele intimidatie en VOG: De streefdatum is niet gehaald mede door het niet 

kunnen benoemen van een vertrouwenspersoon binnen de Zeewally “familie”. Er is besloten om 
de gegevens van de bond op onze site te publiceren en te blijven zoeken naar een 
vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. De nodige administratieve taken zijn afgerond en de 
VOG voor de relevante personen zijn aangevraagd. Het doel is om deze actie voor eind maart 
rond te hebben. 

 
➢ Het vrijwilligersuitje “nieuwe stijl” is bijzonder goed bevallen, het budget wordt goed in de gaten 

gehouden zonder in te boeten op kwaliteit. Het uitje bij Jolanda in het buitengebied afgelopen 
december was bijzonder gezellig en zeer geslaagd. Het bestuur bedankt hierbij de familie van 
Maanen. 

 
➢ Vrijwilligersuitje 2018: Het volgende vrijwilligersuitje is gepland voor Vrijdag 29 Juni 2018, aan 

de vrijwilligers wordt hierbij gevraagd om deze middag/avond alvast te reserveren.  
 
➢ Het bestuur heeft besloten om te treden indien er leden terugkerend incorrect gedrag vertonen. 

Gedurende de juniorentrainingen en wedstrijden zij er voorvallen geweest waarbij er al 
gesprekken zijn gevoerd met de spelers en ouders. 

 
Onze vereniging maar ook onze samenleving is onderhevig aan veranderingen en dit valt soms 
niet mee. Het is zaak van het bestuur en ons allen om het algemeen belang te dienen en deze 
veranderingen zo goed mogelijk te managen.  

 
 
➢ Training voor gevorderden en beginnende recreanten: De geplande trainingen voor beginners 

hebben niet zoals gepland plaatsgevonden, het is lastig om dit te organiseren en als het eenmaal 
wordt ingepland zijn er vaak geen voldoende spelers om echt efficiënt te trainen. Het bestuur wil 
het systeem veranderen waarbij er vaste dagen zullen worden ingepland, de leden die dan willen 
trainen kunnen dit beter inplannen en zodoende wordt ook de verantwoordelijkheid gedeeld.  

 
➢ ALV 2018: Dit jaar staat de Algemene Leden Vergadering gepland voor dinsdag 27 Maart, de 

uitnodigingen zullen tijdig worden verstuurd maar plan deze vergadering alvast in je agenda. Zorg 
dat je erbij bent!  

 
➢ Het bestuur heeft de huidige statuten geëvalueerd en besproken. Het document zal aan alle leden 

tijdig voor goedkeuring worden aangeboden, na goedkeuring door de leden in onze ALV zal het 
juridische traject worden ingegaan.   
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➢ Het bestuur heeft een organigram samengesteld zodat alle betrokkenen weten bij wie ze moeten 
zijn en wat het verwachtingspatroon is, op deze manier zal de interne en externe communicatie 
verbeteren. Het organigram zal tijdens de ALV worden besproken en uitgelegd, bovendien zal dit 
document worden gepubliceerd op onze site. 

 
➢ De Senior Competitie leiding is vacant, Rianne en Denise hebben het bestuur gevraagd om 

andere kandidaten hiervoor te zoeken daar beiden de volgende tijd andere prioritien hebben. Het 
bestuur wil hierbij Rianne en Denise bedanken voor alle werkzaamheden en inzet gedurende de 
afgelopen tijd.  

 

➢ Ook de bestuursfunctie van Secretaris komt voor de zomer vacant te staan, Nick voorziet privé 
een bijzondere drukke tijd waarbij Zeewally even op een wat lagere prioriteit komt te staan. Ook 
Nick willen we van harte bedanken voor zijn werk en inzet binnen de vereniging.  

 
➢ De Wet Privacy en gegevensbeheer heeft een behoorlijke impact op de manier waarop we nu 

binnen Zeewally met elkaars gegevens omgaan. De implementatie van deze wet binnen Zeewally 
wordt per ommegaande opgepakt waarbij de leden zullen worden geïnformeerd. 

 
➢ Onze hoofdtrainer Andy heeft om persoonlijke redenen besloten om te stoppen, afgelopen 

dinsdag 20 februari was hij voor het laatst. Het bestuur heeft geen reactietijd gekregen om hierop 
te reageren maar er inmiddels een plan om een passende hoofdtrainer te vinden. 
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IK GEEF DE SHUTTLE DOOR AAN 
 

 
Omdat de Shuttle maar 5x per jaar verschijnt, hebben we besloten om de rubriek 
“ Wij stellen u voor aan “, te splitsen in een juniorengedeelte en seniorengedeelte. 

 
De rubriek voor de junioren gaat heten “ Ik geef de juniorenshuttle door aan”. 
En de rubriek voor de senioren “ Ik geef de seniorenshuttle door aan”. 
Hierdoor komen we sneller wat te weten over de persoon die dan aan de beurt is. 
En de redactie is blij dat het clubblad weer beter gevuld wordt. 
Als je aan de beurt bent, geef de shuttle dan ook door aan iemand uit de goede 
rubriek. 

 
 
  
 
 
 
 
 

We beginnen bij de junioren met Fleur. 
Ik geef de juniorenshuttle door aan: Fleur Koning 
 
 
 
 
 
En bij de senioren met Martijn.  
Ik geef de seniorenshuttle door aan: Martijn Rink 
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WIJ STELLEN U VOOR AAN 
 

Naam  : Fleur Koning 

Geboren : 19 januari 2006 

Partner  : geen 

Kinderen : geen 

Hobby’s : badmintonnen en De sims 4  
                 spelen op de laptop 

Opleiding : groep 8 

Beroep  : geen 
                 

 
Wat is de reden dat je bent gaan badmintonnen? Mijn zus heeft erop gezeten en ik zat eerst op 
ballet maar vond het niet meer zo leuk toen ben ik bij badminton wezen kijken en dat vond ik wel 
leuk. 
 
Welke sporten heb je hiervoor gedaan? Gymmen, ballet en turnen 
 
Eigen sportieve hoogtepunt tot op dit moment? Dat we eerste staan met ons team J3. 
 
Ultieme sportwens? Nog heel lang kunnen badmintonnen.  
 
Favoriete gerecht? Patat en pizza. 
 
Favoriete muzieksoort? Van alles en nog wat. 
 
Een hekel aan? Mensen die onsportief zijn. 
 
Bewondering voor? Manon Sibbald. 
 
Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag? Geen idee. 
 
Ik geef het stokje door aan? Elianne Roest. 
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WIJ STELLEN U VOOR AAN 
 

Naam : Martijn Rink 

Geboren : 31 oktober 1973 

Partner : Suzanna Rink-Dijkstra 

Kinderen : 3 (allemaal jongens). Mijn    
   middelste zoon Caspar (10)  
   is ook lid van onze vereniging. 

Hobby’s : voetbal, badminton,    
   wielrennen, geschiedenis en  wijn 

Opleiding : rechten aan de Vrije   
   Universiteit Amsterdam 

Beroep : directeur-bestuurder van een  
   woningcorporatie 
 

                

 
Wat is de reden dat je bent gaan badmintonnen? Ik heb mijn hele leven getennist, en wilde eens 
een nieuwe sport gaan beoefenen die wel raakvlakken heeft met tennis. 
 
Op welke leeftijd ben je begonnen? Ik ben begonnen met badminton toen ik 37 jaar oud was. 
 
Welke sporten heb je hiervoor gedaan? Tennis, schaatsen en wielrennen.   
 
Eigen sportieve hoogtepunt tot op dit moment? Winst herendubbel bij de clubkampioenschappen. 
 
Ultieme sportwens? Beklimmen van de Mont Ventoux.    
 
Favoriete gerecht? Coquilles saint-jacques en oosters eten. 
 
Favoriete muzieksoort? Top 40. 
 
Een hekel aan? Zeurende (negatieve) mensen. 
 
Bewondering voor? Mensen die zich belangeloos voor anderen inzetten. 
 
Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag? Donald Trump. 
 
Ik geef het stokje door aan? Marieke Nootenboom. 
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HELPERS GEZOCHT 

 

 
 
 
 



 

10 
 

KERSTTOERNOOI 2017 
Op dinsdag 19 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, waarna je 2 minuten wisseltijd had. 
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Kersttoernooi 2017 
 

 
Met zijn allen hebben we chocolademelk, limonade 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, 
Anneke Assies. 
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Fotocollage Kersttoernooi 2017 
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Fotocollage Kersttoernooi 2017 
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Fotocollage Kersttoernooi 2017 
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ZEEWALLY OPEN 2018 
Zondag 27 mei 2018 is het weer zover! Alweer de vierde editie van het alom bekend, 
veelvuldig geroemde en onmisbare Zeewally Open toernooi. Een toernooi waar je bij wil zijn! 
Veruit het gezelligste toernooi van het jaar (:-)), goede faciliteiten én de mogelijkheid voor 
een lekkere BBQ en drankje in het zonnetje achteraf. Kortom, erbij zijn! 

Het BC Zeewally Open 2018, vindt op zondag 27 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 zondag 20 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 klasse mix, 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 €10,- 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. 
(Eten is niet verplicht, maar eigen keuze en reuze gezellig!) 

 
Het toernooi wordt gespeeld in Sporthal ’t Baken, Horsterweg 25 in Zeewolde. Inschrijven 
kan door je aan te melden via het online inschrijfformulier op de website, www.zeewally.nl. 
De inschrijving wordt pas bevestigd op het moment dat de inschrijfkosten op de rekening 
staan. Het rekeningnummer wordt vermeld bij het online inschrijfformulier. 

Tot 27 mei! 

 

Editie 2017 

http://www.zeewally.nl/
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SENIORENCOMPETITIE 2018 - 2019 

Beste competities-en recreanten spelers 

Om te inventariseren wie er allemaal volgend 

jaar mee willen doen met de senioren 

competitie hebben wij het volgende 

aanmeldingsformulier opgesteld.  Als je wilt 

meedoen vraag ik je om onderstaande vragen 

in te vullen en te mailen naar: 

secretaris@zeewally.nl 

          

Indien je niet elk weekend kan spelen maar wel graag in een team wilt geef dit dan aan. Dan kunnen 
wij proberen een groter team te maken waardoor er zo min mogelijk invallers nodig zijn. 
 
Daarnaast willen wij graag wie zich als invaller voor volgend seizoen wilt opgeven. Hiervoor hoef je 
het onderstaande formulier niet in te vullen maar dit mag gewoon via de mail. 

 

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

E-mail: 

Telefoon: 

Rijbewijs: ja/nee 

 
Ik wil graag spelen in:  5e divisie (hoofdklasse/1e klasse)  / 6e divisie (2e klasse) / 7e divisie (3e 
klasse) / 8e divisie (4e klasse)  
 
Ik wil graag in het team met: ( hier kan je 1 of 2 spelers invullen ) 

•  

•  

Opmerkingen en suggesties: 
  
Mail dit formulier a.u.b. vóór 23 maart. Dit geeft ons tijd om in overleg met het bestuur de teams 
samen te stellen en door te geven aan de bond.  
 
Dank je wel, 
Denise Hornsveld en Rianne Doorn 

Competitieleiding senioren  

                                           
 

 

 

mailto:secretaris@zeewally.nl
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ZEEWALLY 1 KAMPIOEN 

De tweede helft van het seizoen bleek memorabel te worden. Voor de kerstvakantie 
hebben we nog een aantal goeie partijen gespeeld en gewonnen, maar niet met hele 
grote uitslagen. De mooiste overwinning was thuis tegen Helios SB 4. De uitwedstrijd 
werd eerder in het seizoen nog 4-4 gelijk. Bij de tweede wedstrijd, de thuispartij, 
vielen de spannende wedstrijden onze kant op en wonnen wij met 6-2. Helios bleek 
ook onze grootste concurrent te zijn geworden voor de 1e plaats in de poule dat 
maakte deze overwinning extra mooi.  
 
Ondanks onze eerste positie met een mooie voorsprong tijdens de kerstvakantie 
begonnen wij toch een beetje zenuwachtig te worden van Helios die steeds dichterbij 
begon te komen. Vanwege de hevige sneeuwbuien in het weekend van 9 en 10 
december had de bond deze wedstrijden afgelast en moesten wij onze wedstrijd 
tegen Hercules zondag 7 januari inhalen. Iedereen in ons team had nog wat last van 
de feestdagen en niemand had in die twee weken gebadmintond. Het werd een 4-4 
uitslag, waardoor Helios nog dichterbij kwam. 
 
Ondanks de toenemende druk, speelden we uit bij Nijkerk een hele sterke wedstrijd, 
die we zomaar met 8-0 wonnen! Hierdoor konden we bij de op een na laatste 
wedstrijd (tegen Iduna) al kampioen worden. Dit was ook afhankelijk van de uitslag 
van Helios dat weekend, omdat wij dat weekend één punt meer moesten halen en zij 
speelden tegelijkertijd tegen ‘t Slot.  
 
Tegen Iduna hadden we een gezellige, maar pittige wedstrijd. We speelden drie 3-
setters die onze kant op vielen en uiteindelijk gingen alleen de tweede heren single 
en eerste mix met flinke tegenstand verloren. De uitslag was dus 6-2 is ons voordeel. 
Dat was een gunstige uitslag en tijdens het naborrelen kwam het verlossende woord: 
we waren al kampioen! De uitslag van de wedstrijd ‘t Slot – Helios SB (4–4) was heel 
snel ingevuld en gelukkig dacht onze trouwe supporter (en teller) Henk van Beek er 
aan om de stand al te controleren.  
 
Hiermee gingen wij dus heel relax de laatste wedstrijd in, maar we hadden nog wel 
een doel te behalen! Het was ons tot dan toe gelukt om geen enkele wedstrijd te 
verliezen, met alleen 2x een gelijkspel en de rest winst en dit wilde we natuurlijk nog 
doorzetten met die laatste partij. Dus ons doel was niet verliezen! We hebben het tot 
het laatste moment nog spannend gehouden. We gingen met een 3-3 tussenstand 
de mixpartijen tegelijkertijd spelen en wisten het uiteindelijk op een 4-4 uitslag tot een 
eind te brengen. Zeker geen makkelijke laatste partij!  
 
Wij gaan dus nu promoveren naar de 1e klasse, op naar volgend seizoen!  
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HET SEIZOEN VAN TEAM 2 
 
Team 2 speelde dit jaar in de tweede klasse bestond dit seizoen uit de dames Denise, Judith 
en Jennifer en de heren Nick, Kasper en Maikel.  
Denise, Judith, Nick en Kasper hadden al ervaring met competitie in de tweede klasse maar 
voor Jennifer en Maikel was het de eerste keer op dit niveau. Maikel maakte zelfs een flinke 
stap door in één keer van de vierde klasse naar de tweede klasse door te stromen. 
 
Het seizoen van team 2 kan worden samengevat als ‘net niet’. Er werden vele spannende 
wedstrijden gespeeld maar helaas werd geen enkele wedstrijd winnend afgesloten.  
Team 2 eindige in de poule dan ook al laatste, waarmee handhaving in de tweede klasse 
niet is gelukt. Toch blijven we als team achter met het idee dat we niet kansloos waren. 
Geen enkele wedstrijd zijn  we echt weggespeeld en regelmatig was een derde set nodig om 
een beslissing te brengen, liefst 34 keer. 
Dat maakte het seizoen wel eens een beetje frustrerend, we waren er vaak zo dichtbij om 
een wedstrijd te winnen maar steeds lukte het nét niet.  
 
Volgend seizoen hopen wij, of we nou tweede of derde klasse komen te spelen, vooruitgang 
te boeken en in ieder geval wedstrijden te kunnen gaan winnen! 
 
Sportieve groeten van team 2, 
Denise, Judith, Jennifer, Nick, Kasper en Maikel 
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REGIO CENTRUM JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN 2018 

  

 

Op zaterdag 17 februari heb ik met de Regio 
Kampioenschappen in Amersfoort met Esmee meegedaan in de 
Mix. De eerste wedstrijd wonnen we met 21-17 en 21-17. Het was 
wel anders spelen omdat ik nog nooit met haar gedubbeld had, 
maar het ging bijzonder goed.  
 

Onze tweede wedstrijd wonnen we met 21-14 en 21-10. Het ging 
best makkelijk, maar Esmee had zoveel power, dat ze haar bespanning kapotgeslagen had. Ze heeft toen 
snel tussen de wedstrijden door haar bespanning moeten laten repareren. Een reserveracket had ze 
gelukkig bij zich, zodat we snel verder konden spelen. 
Onze derde wedstrijd ging niet door omdat de tegenstanders ziek waren. 
We waren eerste van de poule geworden en mochten door naar de finale, we waren daar erg blij 
mee. In de finale speelde we een 3 setter met 18-21, 21-19 en 21-15 De laatste partij was erg spannend, 
helaas verloren we. We werden uiteindelijk 2e wat een prima resultaat was. 
 
Geschreven door Lucas. 

In de Vrouwen Enkel onder 15 heeft Esmee de eerste prijs gehaald. 
De finale partij tegen Esmeralda van Drunen was mooi om te zien, deze 10-jarige 
speelster wordt getraind door Eefje Muskens, die al 2 jaar looptraining geeft aan 
haar. Esmee had veel moeite met de snelheid van Esmeralda, overal waar Esmee 
de shuttle heen sloeg stond Esmeralda al klaar om deze terug te slaan. 
Door tactiek en goed geplaatste shuttles, wist Esmee toch te winnen in een 2 
setter. 

 
 
 
 

 
 
In de vrouwen dubbel onder 17 hebben 
Daphne en Esmee de 1e prijs gehaald.  In de derde wedstrijd was het 
voor de 2 dames flink knokken. In een 3 setter werd uiteindelijk de 
winst geboekt die ze nodig hadden om de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. 
 
Al met al een zeer goed resultaat neergezet van bc Zeewally op de 
regio centrum junioren kampioenschappen in Amersfoort. 
Als trainers en coaches zijn we hier best trots op. 
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CHAMPIONS LEAGUE ALMERE 

Op zondag 4 februari was het eindelijk zover; de Champions League in Almere! 
 
Een eerste kennismaking met ‘competitie spelen’, maar al gauw leek het alsof ze al ervaring 
hadden. 
Er werd soepel overlegd (wie wil 1e heer of dame zijn? Wie wil met wie een gemengd 
dubbel?), gezellig ingespeeld en ook het ‘handjes schudden’ na een wedstrijd ging als 
vanzelf. 
Tijdens de wedstrijden haalde iedereen echt het beste uit zichzelf & hadden ze er lol in! 
 
Laat ik beginnen met team 1: Daan N, Caspar, Rachel en Isis-Yara.  
 
Rachel speelde haar 1e set, 13-21. Leuke rally’s en ze ontdekte zélf hoe haar tegenspeelster 
speelde. In de 2e set ging ze er weer helemaal voor! Wij konden genieten van een 
spannende set die Rachel maar nét verloor met 22-24! 
Daan maakte er ook een spannende wedstrijd van: 21-16 en 21-14…..gewonnen.  
 
Dan de dames dubbel…Isis-Yara & Rachel verliezen maar nét de 1e set (18-21).  
 
Bij de gemengd dubbel van Caspar & Isis-Yara was duidelijk te merken dat ze 
doorzettingsvermogen hadden: 7-21, maar daarna 13-21. 
 
De gemengd dubbel van Daan en Rachel was ook zeker niet saai: 19-21 (!) en 14-21. 
 
Net zoveel inzet en doorzettingsvermogen was er bij team 2: Cas, Jesse, Jayden en Kasper. 
 
Zij hebben 2 van de 8 wedstrijden gewonnen, maar dat waren er bijna meer geweest; veel 
spannende uitslagen! 
 
Cas verloor zijn 1e set, maar hij liet het er níet bij zitten! Hij kwam terug en won de 2e EN 3e 
set! Ook Jesse zijn wedstrijd was erg spannend. Hij verloor beide sets maar nét… 
 
Een dubbel partij werd gewonnen en een gemengd dubbel bijna… Ook Jayden en Kasper 
gingen er helemaal voor! 
 
We hebben tussendoor gezellig een drankje gedaan met de Almere-spelers, zoals het hoort! 
Volgens mij heeft iedereen veel plezier gehad tijdens het spelen van de wedstrijden en dat is 
dan ook het belangrijkste! 
 
Jullie inzet en sportiviteit waren TOP! 
 
Tot de volgende keer in Almere op 18 februari! 
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NIEUW IN DE CLUB 
 
Met plezier verwelkomen wij de volgende nieuwe leden: 

Seniorleden: 

Jaap Groen 

Renate Wedekind 

Dieter Bruin 

Thea Piet 

 

Juniorleden: 

 

         

 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier gewenst!  
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17 maart: AQUADRAIN MINI MAXI TOERNOOI 2018 
 
Het Aquadrain Mini Maxi Toernooi wordt gehouden op zaterdag 17 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 2018  

Waar: Het Baken, Horsterweg 25 in Zeewolde 

Wanneer: zaterdag 17 maart 

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

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

incl. 1 consumptie per persoon 
 

 
Inschrijfformulier Aquadrain Rioolbeheer Mini Maxi Toernooi 2018 – 17 maart 
 
Naam Mini: ......................................................................................................... Leeftijd: ….  
Speelsterkte Mini: beginnend/gemiddeld/sterk                         aantal maanden spelend …. 
Naam Maxi: ........................................................................................................ Leeftijd: …. 
Speelsterkte Maxi: beginnend/gemiddeld/sterk                         aantal maanden spelend .... 
E-mailadres: ........................................................................................................................... 
Telefoonnummer: ............................... 
Teamnaam (eventueel): .................................................. 
Leenracket: ja/nee (graag alleen als het niet anders kan, er is maar een gering aantal 
leenrackets) 
 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen met de gegevens naar: jeugdactiviteiten@zeewally.nl 
Of dit formulier inleveren bij een van de trainers op de speelavonden.  
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KAMPIOENSWEDSTRIJD BC ZEEWALLY J3 TEGEN BC APOLLO 
 

 
 
 
 

 

Verslag kampioenswedstrijd 

 bc Zeewally J3 tegen bc Apollo 
 
Op Zondag 17 december heeft Jeugdteam J3 haar kampioenswedstrijd gespeeld tegen de nummer 2 in 
de poule tegen bc Apollo uit IJsselstein. J3 stond 8 punten in de poule voor op bc Apollo, maar een 
overwinning zou de koppositie sterker maken. 

 
De jongens en de meiden van J3 deden goed hun best. 

 
Uiteindelijk wonnen ze met 5-3 van bc Apollo. 

 
Dit is een mooie overwinning, waarbij met nog 3 
wedstrijden te gaan, er een zeer grote kans is 
dat ze kampioen worden.  
 
Jeugdteam J3 wordt gesponsord door AAC 
Administration And Consultancy uit Amersfoort. 

 
 
14 januari spelen ze tegen bc Nijkerk, de 3e in de poule.  
Dit is om 13.15 in sporthal Watergoor in Nijkerk.  
Kom kijken om deze kampioenen aan te moedigen. 
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ZEEWALLY J3, KAMPIOEN 

 
Afgelopen jaar was weer een leuk competitie jaar. 
 
We begonnen met 4 in het team. Elianne, Fleur, Julian en ik, Jari. We hadden al 2 jaar bij 
elkaar in het team gezeten, dus we waren al een beetje op elkaar ingespeeld. 
We gingen goed van start. De heren wisten de meeste wedstrijden te winnen, bij de dames 
was het half om half. We stonden al snel boven aan in het klassement.  
 
De leukste wedstrijden vond ik de heren dubbels. We hadden met de training een goed 
doordraai systeem geleerd en dat ging steeds beter.  
Eén keer maakte Julian het wel spannend. Hij kwam niet opdagen! Na veel bellen en bij hem 
thuis langsgaan, hadden we uiteindelijk Julian getraceerd. Hij was het vergeten. Maar 
gelukkig was hij er nog op tijd, zodat we alsnog alle wedstrijden konden spelen. 
 
Charita heeft een paar keer voor Fleur ingevallen, zij was een tijdje geblesseerd. 
Dat ging prima!  
Toen vroeg Peter op een dinsdag of het goed was dat ze bij ons in het team kwam.  
Dat was goed. Dus sindsdien hebben we 3 dames en twee heren. 
 
Vandaag was de laatste wedstrijd. Als we 4 punten zouden halen, zouden we zeker 
kampioen worden. Bij 3 punten waarschijnlijk ook wel, maar moest er meer gerekend worden 
wat de nummer 2 had gedaan. Gelukkig ging het ook vandaag prima. Er zaten wel 
spannende wedstrijden bij! Helaas niet allemaal gewonnen door ons. De eindstand was 5-3. 
Dus we zijn kampioen! 

Dat moest gevierd worden. Bij de Mc Donalds 😊.  

 
Ten slotte willen we vanuit team J3, onze sponsor bedanken. AAC Administration And 
Consultancy uit Amersfoort. 
 
Bedankt! 
 
Jari Kooij 
Teamcaptain Zeewally J3 
 
Zeewally J3, KAMPIOEN! 
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ZEEWALLY J2,  
 
Vandaag was een makkelijke wedstrijd in vergelijking met andere wedstrijden! Ons team 
bestaat uit Raphael en Boaz van Buul, Ellis Buth, Lucas en Julia van Maanen en Mathilde 
Assies.  
 
Samen zijn we een gezellig team! We lachen héél vaak! Michael van Buul coacht ons altijd. Ik 
vind het fijn dat er 1 coach is. Dat geeft rust.  
 
We staan op de 3e plaats. Onze laatste competitiewedstrijd spelen we tegen Almere J 11. Zij 
staan op de 6e plaats. Toch blijft het spannend. De ene x gaat het wel goed en de andere x 
iets minder goed!  
Als het goed gáát is er een kleine kans dat we naar de Mac Donalds gaan. We zijn derde in 
de poule geworden, dus gingen we gezellig naar de Mac.  
 
Groetjes Mathilde Assies 
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CONDITIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditie 

 
Conditie heeft te maken met de lichamelijke gesteldheid. Wanneer heeft men nu een goede of 
slechte conditie? Het is van belang dat je jezelf een goede conditie ‘aan meet’. Een goede 
conditie komt namelijk niet alleen van pas bij het sporten, maar ook in het dagelijks leven bij 
alles wat we doen. De voordelen van een goede conditie zijn namelijk; een sterk hart, een 
groot uithoudingsvermogen en krachtige spieren. Een goede conditie draagt echter ook bij aan 
een goed humeur, en zorgt ervoor dat je helderder gaat denken. Hieronder worden een aantal 
termen uitgelegd die van belang zijn wanneer het gaat om conditietraining. 
 
Aëroob en anaëroob 
Er bestaan twee soorten condities: aëroob (verbranding met zuurstof) en anaëroob 
(verbranding zonder zuurstof) uithoudingsvermogen. Welke van de twee energiesystemen 
wordt gebruikt door je lichaam hangt af van de duur en intensiteit van de inspanning. 
 

 
 
1. Anaëroob 
Wanneer we het hebben over het anaëroob uithoudingsvermogen dan wordt er gebruik 
gemaakt van anaërobe verbranding. Hierbij worden koolhydraten, vetten, adenosine trifosfaat 
(ATP) en glucose verbrand zonder dat daar zuurstof bij gebruikt wordt. Deze vorm van 
verbranding wordt ingeschakeld wanneer de aërobe energie-voorziening tekort schiet en zorgt 
voor de extra energie die nodig is. Wanneer het anaërobe uithoudings-vermogen getraind 
wordt, kan dit d.m.v. lactische (met melkzuurvorming) en a-lactische (zonder 
melkzuurvorming) trainingsmethoden. 
 
Anaëroob a-lactisch 
Een korte krachtexplosie, die rond de 6 seconden duurt, doen een beroep op de energie die 
direct toegankelijk is. Deze ‘onmiddellijke’ energie komt vrij bij de afbraak van in de spieren 
opgestapelde energierijke fosfaten. De fosfaten die gebruikt worden zijn: fosfocreatine (CP) 
en edenosinetrifosfaat (ETP) Deze soort van energielevering wordt anaëroob en a-lactisch 
genoemd. De intensiteit ervan is hoog, maar de duur is beperkt. 
 
Anaëroob lactisch 
Bij een maximale krachtsinspanning tot ongeveer een minuut blijft de energie voorzien worden 
door de anaërobe verbranding. Bij deze langere inspanning wordt er door het lichaam 
melkzuur gevormd, wat zorgt voor de verzuring van de spieren. Deze energievorm wordt dan 
ook anaëroob lactisch genoemd. 
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2. Aëroob 
 
Wanneer het lichaam een maximale krachtsinspanning lang er dan 1 minuut moet volhouden 
dan daalt de intensiteit van de energievoorziening en zal dit met meer met tussenkomst van 
zuurstof gebeuren. Deze vorm van energielevering heet dan ook aërobe energielevering. 
Bij het aërobe uithoudingsvermogen maakt het lichaam gebruik van de aërobe verbranding. 
Hierbij worden de koolhydraten en vetten verbrand i.c.m. zuurstof. Wanneer het aërobe 
uithoudingsvermogen getraind wordt, maakt men gebruik van a-lactische trainingsmethoden.  
Dit houdt in dat het lichaam geen of erg weinig melkzuur produceert tijdens de inspanning.  
Het aëroob uithoudingsvermogen train je door middel van duurtraining. Door deze training 
verbeter je de zuurstofopname en het hartritme-volume. Ook zorgt de training ervoor dat er 
nieuwe haarvaatjes, die weer zorgen voor een betere doorbloeding. Wanneer je regelmatig 
traint, gaan je spieren steeds zuiniger met energie om, en benut je je energie dus beter. 
 

 
 
Bij bc Zeewally is daarom een van de pijlers het trainen van de conditie. 
In onze trainingen besteden we daarom hier ook veel aandacht aan. 
Een beter conditie geeft je niet alleen een voorsprong in het sporten,  
maar ook in de rest van je leven. 
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RK REGIO TEAMS CENTRUM JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN 

 
Zaterdag 24 februari heeft bc Zeewally team J3 bestaande uit Jari, Julian, Charita en Eliane 
in Amersfoort de 2de plaats gehaald. 
Fleur kon er helaas niet bij zijn, maar werd wel goed op de hoogte gehouden. 
Zelfs de sponsor van J3 was aanwezig op deze dag om zijn team in actie te zien.  
 
Het was een lange dag, waarin 3 rondes, 8 wedstrijden werden gespeeld. 
Veel plezier en een groot enthousiasme hield dit topteam op de been. 
Tot op het laatst was het niet zeker of ze de 2e plaats zouden halen, maar wat werd er 
gejuicht en waren er opgeluchte gezichten, toen duidelijk werd dat ze 2e waren geworden. 
 
Als trainers en coaches zijn we best trots op het behaalde resultaat van dit team.  
Voor volgend jaar gaan we voor de eerste plaats. 
 
Peter. 
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HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

 
PLANNING INCASSO’S 
 
In 2018 en begin 2019 zijn er weer een aantal incasso’s gepland. 
 
In onderstaand overzicht ziet u wanneer en waarom dit zal gaan geschieden: 
 

Datum (op of omstreeks) Onderwerp Bijzonderheden 

5 april 2018 Contributie 2e kwartaal  

5 juli 2018 Contributie 3e kwartaal Ook consumpties Zeewolderhoek 

5 september 2018 Competitegelden seizoen 
2018/2019 

Alleen competitespelers  

5 oktober 2018 Contributie 4e kwartaal  

5 januari 2019 Contributie 1e kwartaal Ook consumpties Zeewolderhoek 

Onbekend, maar bij voorkeur niet 
gelijk met contributie 

Kleding Indien aanschaf 

 
 
Ik heb tenslotte nog het volgende verzoek:  
Gaarne voldoende saldo op uw rekening zodat de incasso niet wordt gestorneerd 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Wim Harenberg 
Ledenadm/Incasso Zeewally 
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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 v. d. 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,  
 

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

