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Onderstaande alinea had ik al op papier staan, om zoals meestal luchtig of ludiek te 
beginnen met het voorwoord. Dit werd echter doorkruist door een email van Casper, die 
melding maakte van het feit dat Aart Leistra ernstig ziek is. Aart, onze Aart is ziek. Net met 
pensioen en dan dit. Aan tafel waren wij het er unaniem over eens, dat Aart de laatste man 
op aarde zou zijn die je dit zou toewensen; als je dat al zou willen uiteraard. Ik wens Aart en 
zijn naasten alle sterkte toe in de komende periode.   
 
Zondag 15 oktober. De tv staat aan; Studio Sport. Ik val bijna van m’n stoel: er is zowaar 
badminton op televisie. De finale van de Yonex Dutch Open met een Nederlands mixduo in 
de finale. Daar ga ik even voor zitten. Op een gegeven moment gaat de commentator uit zijn 
dak; spectaculair dit. Ik denk “ik ben toch niet seniel aan het worden?” Heb ik iets gemist? 
Pas in de herhaling zie ik dat bij Jacco Arends de bespanning is geknapt. Tijdens de rally 
schiet hij naar de kant waar een racket klaarligt om vervolgens weer de baan op te snellen, 
de rally vervolgt en het punt binnensleept. Aan het eind van deze nieuwsbrief een aantal 
(ludieke) YouTube badmintonfilmpjes, waaronder die van Jacco Arends.  
 
Verder in deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste deel van dit badmintonseizoen. 
Verder heb ik veel hulp gehad van Agnes die terugblikt op de binnensportdag waarop BCH 
weer acte de présence gaf. De Introducé-avond, de jeugd-speelt-met/tegen-senioren en het 
sinterklaastoernooi. Dank hiervoor Agnes. Terwijl ik aan deze nieuwsbrief werk, sneeuwt het 
buiten. Bing Crosby zal zo wel op de radio voorbij komen. De Kerst nadert; misschien een 
witte? 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier, een hele fijne kerstperiode en een goed en sportief begin 
van 2018!  
 
Erik van der Loo  
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Nieuwsrubriek: 

 Spelletjesavond: 3 januari, voor de jeugd en senioren de kans om te ontsnappen aan 
je diverse schermpjes. Lekker “ouderwets bordspelletjes spelen”. Meedoen is 
belangrijker dan winnen! Geef je op! 

 
 
Onze Sponsors: 
 

  
 
Binnensportdag 
Voor de derde keer deden wij als BCH mee met de binnensportdag. Samen met 
volleybalvereniging Surf en Mixed Hockeyclub Hoevelaken verzorgden we twee ochtenden 
waarbij leerlingen van basisscholen uit Hoevelaken kennis konden maken met deze drie 
sporten. Op vrijdag 13 oktober ontvingen we leerlingen van groep 5/6 van De Spreng en 
SVDO met wel zo een 30 kinderen per keer in de groep. Woensdag 1 november was groep 
5/6 van  ’t Blokhuus aan de beurt met ongeveer 23 jongens en meisjes per groep. Allemaal 
enthousiaste kinderen die soms ook erg leuke uitspraken kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld 
die jongen die aan Joke vroeg of hij nu ook zo een badminton-stick mocht pakken……………. 
Gelukkig hadden we deze ochtenden voldoende vrijwilligers om de groepen te begeleiden. 
Nogmaals bedankt Christiaan, Joke, Michelle, Tamara en Dorien voor jullie inzet! 
 
Agnes 

 
 
 
 
 Foto’s gemaakt door ’t Blokhuus. 
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Sinttoernooi jeugd 
Woensdag 29 november vierde ook de jeugd het Sinterklaasfeest. Bijna alle jeugdleden 
deden mee dus dat gaf een hoop gezelligheid. Eerst werd er een toernooitje gespeeld met 
elkaar waarbij er flink wat beperkingen waren. Want het wordt wel erg lastig badmintonnen 
als je de tegenpartij niet kunt zien! Op baan 4 stond namelijk een grote mat rechtop tegen 
het net waardoor totaal niet te zien was waar de shuttle vandaan kwam. Op de andere 
banen hingen grote  vellen papier over het net en ook dat belemmerde het zicht behoorlijk. 
En als klap op de vuurpijl moest er ook nog gebadmintond worden met een ballon aan het 
racket. Een toernooi met flinke hindernissen dus maar dit alles zorgde wel voor veel plezier. 
Bij een Sinterklaastoernooi ontbreken er  natuurlijk geen cadeautjes daarom werd de avond 
voortgezet in het sportcafé. Onder het genot van een drankje kreeg ieder jeugdlid een 
cadeautje en soms zelfs met een leuk gedicht erbij. Het was een zeer geslaagde avond. 
 
Agnes 
 
Competitie 2017-2018 – de tussenstand 
Het is bijna een vast ritueel geworden. In de loop van het weekend wil je graag weten wat de 
uitslagen zijn van de BCH teams in de competitie. Als lid van de jeugdcommissie (JC) begin ik 
altijd even met de jeugd. Via WhatsApp worden de andere JC-leden benaderd. Als die het 
niet weten wordt het (on)geduldig wachten tot de uitslagen zijn ingevuld op Toernooi.nl. En 
ik moet zeggen dat het wachten vaak beloond wordt: “we” doen het als BCH prima dit jaar. 
 
De jeugdteams:  
Zoals bekend werken onze jeugdteams op de zaterdagmiddag hun thuiswedstrijden af in de 
Dissel in Hooglanderveen. Niet ver weg van Hoevelaken, maar het voelt toch niet altijd als 
thuis. Het is helaas niet anders. Samen met Hennie, Roland en Christiaan hebben wij de 
begeleiding van de jeugdteams verdeeld. Daarnaast zijn er diverse senioren die zich 
spontaan hebben opgegeven om ons te assisteren. Alleen is maar alleen tenslotte.  
Namens de JC: dank hiervoor! Ook dank aan alle ouders die vaak komen kijken! 
 
Om met team-3 te beginnen; zij doen het echt bijzonder goed. Vorig seizoen werd er pas op 
de laatste speeldag een gelijkspel behaald. Nu zijn de 6-0 overwinningen eerder regel dan 
uitzondering. Lisa, Roos, Tessa en “oude rot” Abe staan op een keurige 2e plek op de 
ranglijst. Alleen koploper DVS is een maatje te groot. De onderlinge klik is mooi om te zien. 
Fanatisme wordt gecombineerd met sportiviteit. Een punt voor de tegenstander wordt 
keurig geteld door de teller van dienst. Maar er wordt weinig weggegeven als het niet hoeft. 
De coach van Swift gaf dat aan bij de enkelpartij van Tessa: “ze geeft echt niks weg he?” 
Nope was mijn antwoord. Af en toe wordt een van de spelers noodgedwongen 
doorgeschoven naar team-2. Invallers worden moeiteloos in het team gepast. Mark speelde 
zo zijn eerste competitiepartij. Van enige zenuwen viel niets te merken. Stoïcijns werkte hij  
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zijn partijen af, waarbij het de doelstelling van Mark lijkt om alles te proberen af te smashen. 
Zo kruipt hij onder elke shuttle. Of hij nu op de training staat, in een competitiepartij of 
naast Jeroen van Pelt bij een jeugd-speelt-tegen-senioren partij. Mark blijft gewoon zichzelf. 
Mooi om de glimlach van Jeroen te zien toen hij met Mark speelde. En zijn commentaar na 
afloop: “kleere zeg die is fanatiek”.  
 
Voor J2 geldt: some you win, some you loose.  Onno, Geert, Mart, Laura en Debbie lijken 
daarom in de middenmoot te gaan eindigen. Grote nederlagen of overwinningen vallen niet 
te bespeuren. En dat is wel zo leuk ook. Aan een kansloze 8-0 heeft niemand iets. Het 
loopwerk van Geert blijft altijd een genot om te zien. Geert gaat nooit voor de snelle punten. 
Een punt bouw je klassiek op. Ik vroeg hem eens waarom hij een zeker shuttle over de lijn 
toch gewoon pakte en terugsloeg. Hij vond het aangaan van de rally zo leuk. Hey, daar 
hebben we er ook een van bij de senioren (Jeroen). Met J2 komt het wel goed! 
 
J1 is dit jaar weer een mixteam, nadat het vorig jaar een jongensteam was. Als mijn gevoel 
me niet bedriegt, kunnen Bart, Lans, Sander, Rosa en Janneke het onderling goed vinden. 
Ook hier straalt het fanatisme vanaf. Bart is pas geopereerd, kan en mag niet spelen maar ik 
weet zeker dat als je hem een racket in de hand drukt, hij de baan op zou stappen. Het is 
mooi om te zien dat Lans en Sander af en toe hun gezicht laten zien op de vrijdagavonden. Ik 
daag het team uit om vooral na afloop van de competitie in januari standaard op vrijdag aan 
te schuiven bij de senioren.  
 
Over fanatisme gesproken. Roland merkte bij zijn Dissel-dienst dat Lans eigenlijk ziek was in 
de wedstrijd tegen Olympia. Roland gaf aan bij Lans, dat ziek zijn een legitieme reden was 
om naar huis te gaan. No way bij Lans. Die moet je van de baan dragen. Het enige 
verbeterpunt dat ik kan vinden is het iets slimmer spelen. Zo stapte ik bij Rosa in de 3e set 
van haar enkelpartij de baan op. Ze dreigde ondanks het feit dat ze beter was de partij te 
verliezen. Ik gaf aan dat de service een meter dieper moest. Dan zou het snel klaar zijn. 5 
Minuten later kon het punt op het scoreformulier worden bijgeschreven. J3 lijkt in de 
bovenste regionen van de middenmoot te gaan eindigen. Een speciaal bedankje voor het 
invallen van Elena ondanks de “very late call”. 
 
De senioren.     
Dit jaar heeft BCH slechts één mixteam en één herenteam ingeschreven voor de 
regiocompetitie. 
 
Doelstelling van mixteam1 is niet degraderen na een moeilijk vorig seizoen waar degradatie 
net ontlopen werd. Toen ik gister inlogde op Toernooi.nl zag ik echter het mooie resultaat 
tegen koploper Nijkerk: een 5-3 overwinning. Dat geeft de burger zeker moed. Vooral de 
dames Gretha en Hennie hebben het moeilijk in de enkel (wie niet trouwens). In de  
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mixpartijen wordt echter hun gebrek aan loopvermogen vaak ruimschoots gecompenseerd 
door hun ervaring. Fingers crossed dat ze zich handhaven. Een eervolle vermelding voor 
invaller Rolf, een van onze nieuwe seniorenleden die het prima schijnt te doen als super-sub.   
 
Daar waar vooraf 2 herenteams werden ingeschreven voor de competitie, was het vertrek 
van Corné naar Engeland voor zijn studie een streep door de rekening. Roland gaf verder aan 
tijd nodig te hebben voor zijn examen en Martin zag een verhuizing naar een van de NJ 
teams wel zitten. Bleven er 5 man over die er voor moesten zorgen dat H2 erin zou blijven.  
 
Zaterdag 28 oktober. We spelen uit tegen de gedoodverfde kampioen Vale Ouwe. Ik sta met 
Martijn naar de enkelpartij van Jeroen te kijken. We kunnen het scorebord niet zien, maar 
de verbale uitingen van de tegenstander van Jeroen geven aan dat het niet echt lekker loopt. 
De Vale Ouwe speler, ik schat het ergens in de 20, is gewend om elke opslag van de 
tegenstander genadeloos af te smashen met een zeker punt als gevolg. Hij speelt echter 
tegen Jeroen. Die legt elke smash netjes weg waardoor zijn tegenstander de rally aan moet 
gaan. En dat vindt onze Vale Ouwe man nou net niet leuk. Jeroen komt in zijn bekende flow, 
en dan wordt je gesloopt. Tierend gaat zijn tegenstander voor de bijl. Jeroen na afloop: zo 
daar was ik effe klaar mee; hij verloor gewoon van zichzelf. Na afloop zijn onze 
tegenstanders meer bezig met hun nationale ranking op te zoeken op hun mobieltje. Vooral 
Christiaan moest het ontgelden: je bent nu niet meer de beste enkelspeler hè kreeg hij te 
horen. Alsof onze Chris daar mee bezig is. We hebben wel even gegniffeld toen door een 
administratieve fout de 7-1 nederlaag werd omgezet in een 4-4 gelijkspel.  
 

 
    Christiaan & Bart: schier onverslaanbaar in de competitie 
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Momenteel staan we keurig op een derde plek, maar de verwachting is dat een vierde plaats 
het hoogst haalbare is. De top-3 is eigenlijk te goed voor ons. Het plezier is er gelukkig wel; 
daar gaat het tenslotte om! 

 
     De scheids blies hoog van de toren. Leuke ploeg dat Krommerijnstreek.  

 
 
Najaarscompetitie          
Dit jaar 2 teams in de NJC. De NJC en VJC is eigenlijk een loterij. Het wordt de 
recreantencompetitie genoemd, maar als je pech hebt sta je tegenover uitstekende 
tegenstanders die om diverse redenen niet meer in het weekend in de regiocompetitie 
willen uitkomen. 
 
Team 1 lijkt die pech te hebben. Op papier een dreamteam met Martin, Stan, de beide Jokes 
en af en toe Michelle en Saskia, maar meer dan een plek in de middenmoot zit er helaas niet 
in. 
 
Team 2 onder leiding van captain Ben Peelen heeft wat meer geluk met de indeling. Het 
team waarin vooral Tamara en Dorien de constante factoren zijn, staat op een keurige 2e 
plek op de ranglijst. De lijn van vorig jaar waarin het team boven verwachting presteerde lijkt 
te zijn doorgezet. Eind januari weten we meer. 
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   Tamara en Dorien: de constante factoren van Team-2 in de NJC. 

Erik van der Loo 
 
 
Introducé-avond 
Woensdag 8 november kon ieder lid van BCH een introducé meenemen. Het was de eerste 
keer dat we zo een avond voor de jeugd en de senioren organiseerden. Het was dus even 
afwachten of er ook werkelijk nieuwe gezichten te zien waren. Nou, dat viel zeker niet tegen. 
Bij de jeugd waren 5 introducés die fanatiek meetrainden met Roland en Renske. Bij de 
senioren heb ik zo een tien introducés gezien! Dat betekende dus een drukte van belang op 
de banen. Het was voor sommige senioren weer even wennen om de techniek, na vaak vele 
jaren niet gespeeld te hebben, weer op te pakken. Maar het enthousiasme was daar niet 
minder om. Het lijkt mij een avond die voor herhaling vatbaar is. 
 
Agnes 
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Badmintonfilmpjes 
 
Hieronder een aantal ludieke badmintonfilmpjes. Prachtige rally’s, hoe sla ik een shuttle in 
een meloen, racketwissel tijdens de partij etc. Met dank aan Martin van Vliet.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LIqQjaFdm1I 
https://www.youtube.com/watch?v=OKaCW3cw1Ms 
https://www.youtube.com/watch?v=5OG7rYSM97M 
https://www.youtube.com/watch?v=_RvcB_6daCE 
https://www.youtube.com/watch?v=ASFA8Wr8X7Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BDFafqskt7k 
https://www.youtube.com/watch?v=jE-dgF6lAvo 
 
Jeugd speelt met senioren 
Tijdens de brainstormavond van vorig jaar kwam naar voren dat het leuk zou zijn om de 
jeugd en de senioren wat meer samen te brengen. Dat heeft tot gevolg gehad dat we de 
finaledag van de  clubkampioenschappen van de jeugd en de senioren samengevoegd 
hebben. Dit was zeker een succes. Dit seizoen is er nog een activiteit bijgekomen; de jeugd 
en de senioren spelen de laatste woensdag van de maand samen een partijtje. Van 19.45-
20.15 uur zijn de banen gereserveerd voor deze wedstrijden. Er kunnen dan 2 rondes 
gespeeld worden van 15 minuten waarbij er 2 jeugdleden en 2 seniorenleden op de baan 
staan. Dit heeft nu 2 keer plaatsgevonden en iedereen is erg enthousiast en vindt het een 
leuk initiatief. De senioren komen dan ook ruim op tijd naar de zaal om te zorgen dat ze een 
plekje op de baan kunnen bemachtigen. Ik heb er zelf nog niet aan meegedaan maar het wel 
eens even goed bekeken. Wat is iedereen lekker fanatiek bezig en echt alle banen zijn bezet! 
Ik zou zeggen; die houden we erin! 
 
Agnes 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LIqQjaFdm1I
https://www.youtube.com/watch?v=OKaCW3cw1Ms
https://www.youtube.com/watch?v=5OG7rYSM97M
https://www.youtube.com/watch?v=_RvcB_6daCE
https://www.youtube.com/watch?v=ASFA8Wr8X7Y
https://www.youtube.com/watch?v=BDFafqskt7k
https://www.youtube.com/watch?v=jE-dgF6lAvo
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Sinterklaastoernooi Senioren 
“Met een leuke organisatie”…stond op facebook als reactie op de aankondiging van het 
Sinterklaastoernooi te lezen. Dat schept natuurlijk verwachtingen. Maar Dorien en Tamara 
hebben dit zeker waar gemaakt.  
Bij binnenkomst stond de zak voor de cadeautjes al klaar zodat iedereen zijn/ haar 
meegebrachte cadeautje er (een beetje stiekem) in kon stoppen. Namen van de deelnemers 
werden genoteerd en het toernooitje kon beginnen, dacht ik. Maar nee Tamara en Dorien 
hadden geen zin in geblesseerde leden dus moest er eerst een warming up komen; een 
rondje om het net. Let wel, niet zomaar een rondje om het net, nee er stond een dikke mat 
als net waardoor je niet zag wanneer de shuttle eraan kwam en er moest een flink stuk 
omgelopen worden om naar de overkant te gaan. Hilariteit dus! En warm werd je er in ieder 
geval van. De wedstrijden konden hierna dus beginnen. Doordat je iedere ronde een kaartje 
met een nummer trok speelde je steeds met andere leden en op een andere baan. Ook nu 
soms weer met hindernissen bij het net. Na een uurtje lachen ging ieder richting het 
Sportcafé. Een drankje werd geserveerd en de pakjes uitgedeeld. Ook hier gaven de 
gedichten vaak aanleiding tot opmerkingen en het trainen van de lachspieren. Het was met 
recht, zoals in het liedje staat geschreven, een  “heerlijk avondje”. De avond werd afgesloten 
in de zaal door nog een paar wedstrijdjes te spelen of in het Sportcafé door nog een drankje 
te nuttigen. 
 
Bedankt voor de organisatie dames! 
Agnes 
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Driving home for Christmas – een persoonlijke noot 
Terwijl ik deze nieuwsbrief in elkaar flans, sneeuwt het. En behoorlijk ook. Het KNMI heeft 
code oranje afgegeven en ondanks het feit dat badminton een binnensport is, zijn alle 
wedstrijden voor deze zondag 12 december afgelast. De weg op gaan is gekkenwerk. 12 
December dus, wat betekent dat de kerst nadert. 
 
Kerst, voor velen de mooiste periode van het jaar: kerstbraderieën, kerstshows bij de diverse 
tuincentra, pakjes onder de kerstboom. Maar ook: wat eten we met de Kerst? 
Karrenvrachten voedsel worden weer ingeslagen. Kookboeken van voor naar achter 
doorgespit. De beste wijn is niet goed genoeg. Stress. Ondertussen vergeet menigeen 
misschien waar het met Kerst allemaal om draait. Terwijl er wereldwijd miljoenen 
vluchtelingen op drift zijn zou het hier best een onsje minder kunnen. Een gast aan tafel 
zoals vroeger bij ons thuis? Bestaat die actie eigenlijk nog? Goed mogelijk dat er op een van 
de feestdagen gewoon boerenkool op het menu staat. Heerlijk. 
 
Kerst. Vanaf 6 december komen ze weer voorbij: de kersthits. De een kan niet wachten, de 
ander is er op 7 december al klaar mee. Niet weer Wham hè. Omdat onze zoon Corné op 
vrijdag 15 december naar huis vliegt, is “Driving home for Christmas ” van Chris Rea 
omgedoopt tot Flying home for Christmas. Voor wie eens wat andere kerstsongs wil horen, 
hierbij een aantal linkjes. 
 

1. The Pogues & Kirstie MacColl – Fairytale in New York. Met de prachtige openingszin: 
It’s Christmas Evening in the drunktank, an old man said to me, won’t see another 
one. In het beroemde duet maakt het echtpaar elkaar vervolgens verbaal af op een 
heerlijk Iers wijsje.  
https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8 
https://www.youtube.com/watch?v=NrAwK9juhhY 

 
 

2. The Kinks – Father Christmas (give us some money – don’t mess around with those 
silly toys) 
http://www.elle.com/culture/music/g29217/best-weirdest-christmas-songs/ 

 
3. Clarence Carter – Back Door Santa 

http://www.elle.com/culture/music/g29217/best-weirdest-christmas-songs/ 
 

4. Tom Waits – Silent Night + Christmas card from a Hooker 
https://www.youtube.com/watch?v=STXF9PZkjSQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8
https://www.youtube.com/watch?v=NrAwK9juhhY
http://www.elle.com/culture/music/g29217/best-weirdest-christmas-songs/
http://www.elle.com/culture/music/g29217/best-weirdest-christmas-songs/
https://www.youtube.com/watch?v=STXF9PZkjSQ
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5. Bessie Smith At the Christmas Ball 1925 Blues 

https://www.youtube.com/watch?v=592aU2u53ME  
 

6. Blind Blake – Lonesome Christmas  Blues  
https://www.youtube.com/watch?v=ZFNCQpKsC8s 
 
 

De Kerstperiode. Terugkijken op het afgelopen jaar. Jaarlijstjes. De uitverkiezing van 
sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. NOS journaal jaaroverzicht. Brexit en 
Trump  zullen ongetwijfeld voorbij komen. Tussen Kerst en nieuw jaar de onvermijdelijke 
top-2000. Weer Bohemian Rapsody op 1? Zelf kijk ik met vrienden muzikaal terug op 2017. 
Mijn muziekmoment van 2017? Rob Jungklas met Carry me Home (waarin subtiel Swing Low 
Sweet Chariot zit verweven). Bij beluistering voor de eerste keer, bijna de tranen in de ogen. 
http://robjungklas.com/track/carry-me-home 
 
Voor BCH was het een goed jaar met 2 teams die kampioen werden. Uiteindelijk won jong 
van oud tijdens de beslissingswedstrijd in Arnhem.   
 
Erik 
 
Spelletjesavond 3 januari 
Op woensdagavond 3 januari is de zaal gesloten voor het badminton maar iedereen kan wel 
naar het Sportcafé komen om andere spelletjes te spelen. Gezelschapsspelletjes 
welteverstaan. Super gezellig om eens op een andere manier de strijd met elkaar aan te 
gaan. En daarnaast is het een mooie gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor het 
nieuwe jaar. Er wordt voor zowel de jeugd als de senioren een kleine bijdrage van € 5,00 
gevraagd zodat er iets gegeten en gedronken kan worden. 
Hoe ziet het programma eruit? 
De jeugd wordt van 18.00-20.00 verwacht. Zij eten met elkaar een patatje met een frikandel 
of een kroket, nemen een drankje en kiezen een spel om met elkaar te spelen. 
De senioren zijn om 20.15 uur van harte welkom. Zij spelen een spelletje onder het genot 
van twee drankjes en een borrelhapje. Wil je meedoen? (En wie wil dat nou niet…?) 
Geef je dan even op via de mail: toernooi@bchoevelaken.nl 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=592aU2u53ME
https://www.youtube.com/watch?v=ZFNCQpKsC8s
http://robjungklas.com/track/carry-me-home
mailto:toernooi@bchoevelaken.nl
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Het bestuur en de redactie wenst iedereen een fijne Kerst toe, en een heel 

fijn en sportief 2018! 
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