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Het is zaterdagmiddag 15 december 2018 rond 12.15 uur. Dik ingepakt fietsen Christiaan en 
ik richting de Dissel. Het KNMI heeft een ijsdag voorspeld met gevoelstemperatuur  
-/- 5 graden. Chris en ik zijn “de Sjaak” en hebben Dissel-dienst. Van het spel dat onze drie 
jeugdteams vanaf 13.00 uur lieten zien werden we al snel warm. In deze nieuwsbrief een 
relaas van wat de jeugdteams momenteel laten zien. J4 had vier 3-setters nodig om de 
punten in Hoevelaken te houden. Dat viel echter nog in het niet bij de 4-4 van ons senioren 
mixteam. Zonder de geblesseerde Casper wachtte hen op woensdagavond in Harderwijk zes! 
3-setters. Ik vrees dat het late NOS-journaal er voor hen niet in zat.  
 
Laat ik verder om te beginnen maar even mijn excuses aanbieden; aan NJC team-2 wel te 
verstaan. In de vorige nieuwsbrief blikte ik kort terug op de start van de competitie. Daarbij 
zag ik NJC-team-2 volkomen over het hoofd. Diep door het stof heet dat. Bij deze! Verder in 
deze nieuwsbrief: Agnes blikt nog één keer terug op haar periode als secretaris van onze 
club. Red.: dank voor al je inzet Agnes! Gelukkig blijf je mijn nieuwsbrieven kritisch 
beschouwen voordat ze per email naar de leden gestuurd worden. Verder wil ik jullie de 
avonturen en tournee van H1 niet onthouden; want een tournee is het zeker! Verder 
worden Casper en Bert bedankt voor hun spontane inzendingen. 
 
Na deze nieuwbrief gaan we even twee weken in ruste. Quality time met vrienden en 
familie. (Hopelijk) vakantie: eindelijk tijd voor een goed boek, of gewoon op de bank 
Netflixen. Ik wens jullie allemaal een fijne Kerst en een gezond, gelukkig en sportief 2019 
toe.   
 
Veel leesplezier.  
Erik van der Loo  
 
In deze nieuwsbrief:  
1. Voorwoord      De volgende nieuwsbrief staat   
2. Inhoudsopgave                                                gepland voor eind maart 2019. 
3. Nieuwsrubriek     Uw kopij kunt u uiterlijk 
4. Onze sponsors     15 maart 2019 inleveren bij eloo.1@kpnmail.nl. 
5. Weer een jaar voorbij 
6. In een diep gat gevallen? 
7. Een dagje Dissel 
8. Sinterklaastoernooi 2018 
9. Wat te doen met oude rackets? 
10. Gluren bij de buren 
10. H1 on tour  

11. NJC Team 1     
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Nieuwsrubriek: 

• Spelletjesavond: Op 4 januari laten we de rackets nog even thuis en schuiven we met 
z’n allen aan in sportcafé de Slag voor een ouderwets avondje “bordspelletjes”. Voor 
een hapje en drankje zal zeker gezorgd worden. Be there!  

 
Onze Sponsors: 

 
 
Weer een jaar voorbij 
De kerstlampjes hangen weer buiten, de boom staat opgetuigd binnen en op Skyradio 
worden de kerstliedjes weer gespeeld (alhoewel dat al sinds begin oktober het geval is). 
Inmiddels is de eerste sneeuw ook nog eens gevallen en is de winter dus echt begonnen.  
Voor ons, badmintonners, betekent het twee weken geen badminton en ligt ook de 
competitie even stil, maar vanaf januari gaan we er weer vol tegenaan. En misschien wel iets 
fanatieker dan in december om de goede voornemens een boost te geven. Badminton is dan 
een goed sport om hieraan te werken. Als je een beetje kunt doseren kan je de mate van 
inzet aanpassen aan de behoefte.  Voor een aantal fanatieke leden (lees: mij) is dat wat 
lastiger omdat zij altijd voor het gaatje gaan. Natuurlijk staat onze club altijd open voor 
nieuwe leden met goede voornemens ☺. Want zoals al eerder aangegeven blijft het 
(geringe) ledenaantal een probleem. Gelukkig hebben we de afgelopen weken een paar 
nieuwe leden mogen ontvangen, maar we verliezen ook soms leden.  Maar goed, laten we 
het positief houden en hopen dat we langzaamaan kunnen groeien. 
 
Sinds november trekken we als club samen met Surf en Telstar op om Optisport aan te 
sporen tot een betere schoonmaak. Op 29 november hebben we een gesprek gehad met 
hen en ook de gemeente Nijkerk was vertegenwoordigd door onder andere de wethouder. 
We hebben een hele lijst met defecten doorgenomen en inmiddels ook het schoonmaakplan 
gekregen. De eerste voorzichtige resultaten zijn zichtbaar. Zo is de roldeur eindelijk gemaakt 
en hebben een aantal leden van onze club toegang tot het schoonmaakhok. De staat van de 
schoonmaak blijft nog een zorg, maar we sturen wekelijks foto’s van de algehele staat. 
Daarnaast is er een gebruiksoverleg gepland waarbij eens per kwartaal BCH, Surf, Telstar, 
Lodensteijn, gemeente en Optisport bij elkaar komen. 
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De Grote Clubactie was trouwens een groot succes. Onze jeugdleden waren zeer actief en 
hebben veel loten verkocht, waarvan 80% van de opbrengst naar de club gaat. Jens had 
enorm veel loten verkocht en is door de jeugdcommissie in het zonnetje gezet. Op de 
website clubactie.nl kunnen de loten gecontroleerd worden. Persoonlijk viel ik niet in de 
prijzen, helaas...volgend jaar beter! 
 
Afgelopen week heb ik tevens contact gehad met Jolanda, de vrouw van Aart Leistra, onze 
voormalige trainer. Helaas moet ik melden dat het niet goed gaat met hem. Hij revalideert 
op dit moment in verzorgingshuis De Pol in Nijkerk. Zoals de meeste van jullie weten heeft 
Aart een hersentumor en helaas heeft een operatie en nabehandeling weinig geholpen. Aart 
zal nu deelnemen aan een proef waarin een nieuw medicijn wordt getest, hopende dat dit 
hem nog kan helpen. Via zijn vrouw heb ik hem alle sterkte toegewenst namens onze gehele 
club en ik zal binnenkort een bezoek aan hem brengen. Ik houd jullie op de hoogte. 
 
Tot slot wil ik jullie allen prettige feestdagen toewensen. Ik hoop dat jullie fijne dagen 
kunnen beleven met familie en vrienden en hoop jullie allemaal in goede gezondheid terug 
te zien in de sporthal in januari. Wellicht kunnen we de nieuwjaarswensen tijdens de 
spelletjesavond op vrijdag 4 januari uitwisselen en anders op woensdag 9 januari, onze 
eerste speelavond in 2019!!! 
 
Groeten, 
 
Casper van de Pol 
 
 
In een diep gat vallen? 
Tijdens de ALV heb ik afscheid genomen van het bestuur. Na een aantal jaren 
baancommissaris en secretaris geweest te zijn vond ik het tijd om het stokje over te dragen. 
Ik werd door onze voorzitter Casper, blij verrast met een hele leuke cadeaukaart en een 
mooie bos bloemen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. “Oh je valt vast in een diep gat” 
hoorde ik soms zeggen maar ik kan eenieder geruststellen dat is niet gebeurd. De website 
blijf ik gewoon bijhouden en ik heb genoeg andere dingen waar ik mijn tijd mee kan vullen. 
Het voelt dus prima. 
 
Maar dat komt ook omdat er gelijk opvolging is in het bestuur en dan kun je met een gerust 
hart de taken overdragen. Ik wil dan ook Dorien met het secretariaat en Lideke met de  
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ledenadministratie, heel veel succes wensen en bedankt dat jullie je zo snel hebben 
aangemeld om de taken over te nemen! 
 
Agnes 

 
 
Een middagje Dissel 
Zoals zo langzamerhand wel bekend, spelen onze jeugdteams hun thuiswedstrijden in de 
Dissel. Helaas is de Slag op zaterdagmiddag bezet en daarnaast is de zondag geen optie. 
Uiteraard is er vanuit de jeugdcommissie altijd iemand aanwezig en daarnaast hebben 
diverse seniorenleden aangegeven wel een middagje Dissel-dient te willen doen. Tijdens de 
laatste twee thuiswedstrijden was het mijn beurt om e.e.a. in goede banen te leiden. Een 
mooi moment om even in de pen het toetsenbord te klimmen voor een kort relaas. 
 
Ga naar de Dissel en men neme mee: 

• De SRO pas. Regelmatig is de beheerder afwezig zodat er “alternatieve” manieren 
gevonden moeten worden om binnen te komen. Dit is nog weleens lastig voor 
tegenstanders als de boel op slot zit en men moet de achteringang nemen. 

• “Een dikke huid” als het alarm weer eens afgaat en ik weer word aangesproken door 
de beheerder. Dat ik op 1 december er alleen voorstond was geen geldig excuus 
(terwijl het alarm afging toen ik stond te tellen).   

• Shuttles. Klinkt logisch maar ze daar laten liggen is geen optie. Ik ga ervan uit dat we 
gewoon misgrijpen als we ze in de kast laten liggen. 

• Een fles water; praten maakt dorstig. 

• Een set schroevendraaiers met platte kop.  Serieus? Ja echt wel. De afdekroosters 
waar de palen in moeten worden geplaatst zitten zo vast, dat een plopper alleen niet 
volstaat.  

• Wedstrijdformulieren en pennen. 
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Wat viel en valt er zo al op: 

• Hoevelaken uit of thuis is wel een verschil. Een aantal van onze (jeugd) leden speelt 
niet op zondag. Dat wordt uiteraard gerespecteerd. Feit is dat we dan spelen met 
invallers die vanuit lagere teams doorschuiven of met invallers die eigenlijk helemaal 
geen competitie spelen. Dank aan alle invallers! 

• Met J2 zit het wel snor. De punten worden wel gepakt maar er moet wel voor 
gewerkt worden. Waar Geert bijvoorbeeld in het verleden nog wel eens een shuttle 
die uit dreigde te gaan in het spel hield om de rally lekker te kunnen rekken (waar 

hebben we dat meer gezien – Jeroen 😊), is dat dit jaar nauwelijks een optie. Elke 
fout van de tegenstander moet aangepakt worden als een cadeau.  

• Op 1 december verloor J2 thuis met 2-4 van de nummer 2, Huizen. Ik heb genoten 
van het spel. In deze onder 19 klasse wordt door de teams graag snoeihard geslagen. 
Dat was nu ook weer het geval, maar het was top om te zien hoe er aan beide kanten 
ook tactisch werd gespeeld.  

• J2: een mooi stel (Geert, Michael en Mart) dat prima op elkaar is ingespeeld.  
 

 
 

 
   Michael en Geert in actie. Mart heeft dienst als teller. 

 

• Over naar J3. J3 had vorig jaar een mooi debuutjaar (alleen Abe speelde al wat 
langer). In deze klasse gemengd onder 17-15 is de tegenstand soms erg zwaar.  
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• Maar er is absoluut progressie. Op 1 december stapte Roos Pranger na een nederlaag 
in haar enkelpartij van het veld. Ik liep naar haar toe en gaf aan dat dit mogelijk haar 
beste enkelpartij tot nu toe was. Niks shuttle-over-het-net duwen. Rake klappen 
waren het. De nederlaag was geen schande.  

• Overigens was de 1-5 sowieso geen schande. Abe had de nacht ervoor nauwelijks 
geslapen en Lisa was 2 dagen ziek thuis geweest. Dat zegt iets over de spirit in het 
team; opgeven is geen optie. 

• Zaterdag 15 december nam J3 wraak. Met een mooie 4-2 overwinning bleven de 
punten in Hoevelaken.  

 

 
    Roos Pranger in actie 
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• Blijft over J4. De benjamins van de club. 

• Zaterdag 1 december trad J4 aan tegen Amersfoort J5. Uit was nog kansloos met 5-1 
verloren. Volledig terecht werd een gelijkspel uit het vuur gesleept. Er had meer in 
gezeten als b.v. Daniël in zijn dubbelpartij met Matteo wat meer had gesmasht. Dat 
was niet tegen dovenmans oren gezegd. In de volgende wedstrijd zie ik hem dat tot 
mijn plezier doen. Na een 1-11 achterstand in zijn enkelpartij wordt er een 3-setter 
uit het vuur gesleept die uiteindelijk ook gewonnen wordt. Well done Daniël!  

• Op 15 december trad Matteo in zijn enkelpartij aan tegen een tegenstandster die 
zeker 1,5 kop groter is en veel harder slaat. Verliezen is geen schande gaf ik Matteo 
mee. Maar daar had onze Matteo geen zin in. Een zwaar bevochten 3-setter wordt 
uit het vuur gesleept.  

• En dan Mark; de “man” met de harde slag in het team. Als 1e “heer” krijgt hij de 
zwaarste tegenstand en loopt hij nog weleens tegen een nederlaag aan. Gelukkig kan 
hij in de dubbelpartijen heerlijk zijn gang gaan en helpt hij zijn maatjes met mooie 
klappen achterin en onverwacht loepzuivere drops.    

 

  
Matteo en Mark     Daniël aan service. Matteo wacht af.  

 
Sinterklaastoernooi 2018 
Op woensdag 28 november hebben we weer het Sinterklaas toernooi gehouden.  
Met en mooie opkomst van 19 seniorenleden en nadat alle surprises ingezameld waren ging 
met enige vertraging het toernooi van start.  
De eerst baanindeling werd gedaan via het reeds bekende “kaartje keer” systeem. Keerde je 
een zwart genummerd kaartje dan vermeldde het nummer op welke baan je speelde. 
Draaide men een kaartje rood kruis, dan had je een speelronde rust. Of een rondje op baan 4 
waar een grote mat het zicht ontnam en de grote vraag was “waar komt die shuttle nu 
vandaan?” 
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Na een korte ronde van “gewoon 2 tegen 2 spelen”, werd in ronde twee gebruik gemaakt 
van de overgebleven ballonnen van het Sint-toernooi van de jeugd. En een ballon aan je 
racket maakt het spelen er niet makkelijker op. 
 
In de laatste speelronde werd het zicht verder beperkt door het net deels af te schermen. 
Ook dat bleek een mooie uitdaging voor de ontvangende partij, met maar een beperkte 
reactietijd. 
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Iets na 21.00 uur werd in het Sportcafé een begin gemaakt met het verdelen van de 
surprises. Met Gerard van der Velde als niet geschminkte Zwarte Piet werden de surprises 
uit de verzamelzak gehaald en al dan niet met een fraai gedicht onder de aanwezigen 
verdeeld.  
 
Al met al een geslaagde avond en tot volgend jaar Sint en toernooicommissie. 
 
Ben Peelen 
 

Wat te doen met oude rackets: 
Een aantal keer per jaar organiseert onze club activiteiten voor scholen, zoals de 
binnensportdagen voor basisschoolkinderen. Voor deze activiteiten zijn natuurlijik rackets en 
shuttles nodig. Shuttles hebben we genoeg maar rackets niet. Gelukkig kunnen we deze 
prima lenen bij het bondsbureau in Nieuwegein, maar het zou natuurlijk top zijn als we over 
onze eigen rackets kunnen beschikken. Daarom willen we iedereen vragen de zolder nog 
eens op te ruimen. Kom je dan een oud racket tegen wat je toch niet gebruikt, lever deze 
dan even in bij Hennie of Casper. Ook als de bespanning of grip kapot is willen we deze graag 
hebben. Met een kleine reparatie kunnen we deze op een later moment altijd weer 
gebruiken. 
 

Casper van de Pol  
 
Gluren bij de buren … ?  
We staan bijna wekelijks op de baan onze kunsten te vertonen. Lekker een plastic shuttletje 
slaan! Daar zijn we allemaal helemaal tevreden mee, maar het kan natuurlijk altijd beter. 
Dus kunnen we natuurlijk ook bij de buren (af)kijken hoe het zou moeten ☺. Daarom willen 
we net als vorig seizoen een bezoek brengen aan een thuiswedstrijd van het eredivisieteam 
van BC Amersfoort.   
 
Na een eerste ronde wedstrijden zijn de 10 eredivisieteams verdeeld in een kampioenspoule 
en handhavingspoule. FZ Forza Amersfoort 1 (zoals het team officieel heet) eindigde op 
plaats 7 en werd daarom veroordeeld tot het spelen in de Handhavingspoule. Daarin wordt 
een volledige competitie gespeeld (uit- en thuiswedstijd). Op zaterdag 26 januari speelt 
Amersfoort haar laatste wedstrijd in deze competitie tegen Roosterse BC. De wedstrijd start 
om 19.00 uur in sporthal Juliana van Stolberg (Graaf Hendriklaan 166). Vind jij het leuk met 
ons mee te gaan, meld je dan aan via info@bchoevelaken.nl. 
Casper vd Pol  

mailto:info@bchoevelaken.nl
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Heren-1 on tour. 
Het eerste wat eigenlijk eenieder na de vakantie doet na het uitpakken van de auto en het 
doornemen van de post, is de indeling van de competitie bekijken. Tegen wie en moeten we 
ver weg zijn zo van die vragen. Tegen wie kon niet echt beantwoord worden aangezien er 
geen oude bekenden bij zaten. Moeten we ver weg wel: Almere, 3x Utrecht, Amsterdam en 
Haarlem zijn helaas niet naast de deur. Op zaterdagavond 17 november speelde H1 in 
Amsterdam tegen koploper APGS, de ploeg die het Politie opleidingscentrum als thuisbasis 
heeft. Een korte terugblik. 
 
Zonder Bart (vakantie) en Jeroen (ziek) maar met invaller Rolf reden we aan het eind van de 
middag richting het al in duisternis gehulde Amsterdam. Na de snelweg volgden enkele 
duistere binnenwegen. Sommige dusdanig onheilspellend dat we gezamenlijk de conclusie 
trokken dat je hier na het acht uurjournaal je hond liever niet meer uitlaat. Eindelijk volgde 
een aanwijzing: Politieopleidingscentrum linksaf.  
 

  
De balie van de nors sprekende maar verder vriendelijke bewaker   Politie trainingscentrum: die kant op 
 

Aankomen bij het terrein troffen we wat politiebusjes aan in de bekende kleuren. Kon niet 
missen. We waren er. Nu nog naar binnen, wat niet eenvoudig was. Het terrein was volledig 
in het donker gehuld en hermetisch afgesloten met een hek. Gelukkig vonden we in het 
donker een bel waarna een nors sprekende bewaker via de speaker vroeg wat we kwamen 
doen. Nou gewoon een potje badmintonnen. Sesam opende zich gelukkig. 
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Warmlopen in een ijskoude en desolate zaal   Waren we maar thuis op de bank gebleven 

 
Aangekomen in de ijskoude zaal bleek dat er slechts één potje gespeeld zou worden. Dat 
bleek niet de enige verrassing. APGS (waarvan de leden geen van allen werkzaam zijn bij de 
politie!?) was met twee invallers gekomen waarvan er één top 50 had gestaan. Voor de 
goede orde; ik sta ergens op plek 4.415. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn: 7-1. Het ene 
punt werd ook nog binnengeslagen door mij, omdat mijn tegenstander die niet lekker was 
het liet lopen, en na de 1e set de strijd opgaf. Lekker bevredigend dit. Na afloop zaten we in 
een lege kantine wat na te drinken en chips te eten uit een plastic zak. Blokjes kaas maakten 
het af. Eenieder was blij dat we de terugreis konden aanvangen. 
 
Erik 
 
NJC Team 1 4e klasse (Michelle, Joke S., Tirza, Martin, Bert)  
NJC Team 1 4e klasse (Michelle, Joke S., Tirza, Martin, Bert) In een poule van 6 teams staan 
we momenteel op één na laatste met nog 2 wedstrijden te gaan. Gezien het feit dat de 
nummer 4 nog twee zware tegenstanders krijgt, ligt er voor ons mogelijk nog een kans deze 
positie over te nemen. 
 
De Voor- en Najaarscompetitie heeft al jaar en dag het predicaat “recreanten competitie” 
volgens de huidige regels is het echter mogelijk voor “sterkere recreanten die soms sterker 
zijn dan competitieniveau” zich in te schrijven; nou en of ze dat doen! Het is overigens wel 
cynisch van de bond dat competitieteams op doordeweekse avonden er op uit moeten en 
wij als recreantenteam op zaterdagavond.  
 
De vorige wedstrijd tegen Utrecht hebben we met een 4-4 kunnen afsluiten ondanks een 
heer die vanwege z’n enorme lengte van 2,5 meter en een spanwijdte van ruim 5 meter  



 
 
 

 
 

 
 
 

Pagina 12 

Nieuwsbrief  
december 2018 

 

 
zoveel lucht verplaatste als hij zijn racket bewoog dat een clear halverwege de vlucht 
spontaan naar beneden viel en zelfs een smash het einddoel niet bereikte. Helaas voor Joke 
en Martin werd in de mix de lengte van deze “hoge” heer gecompenseerd door een dame 
met een dusdanige geringe lengte dat zij zelfs niet hoefde te bukken om een shuttle van de 
vloer te rapen, een kansloze missie dus om deze partij in ons voordeel te beslissen. Ondanks 
dat we dit seizoen ons het snot voor de ogen werken zit er weer geen nominatie in voor 
Tokio 2020. 
 
 Bert van de Poll 
 
 
 

Het bestuur en de redactie wenst iedereen een fijne Kerst toe, en een heel 
fijn en sportief 2019! 

 

 


