Nieuwsbrief
oktober 2018
Zaterdag 22 september jl. Ik ben op de fiets onderweg naar de Slag om de jeugd te
begeleiden. De Slag? Jawel we spelen bij hoge uitzondering eens echt thuis. Volleybal
vereniging Surf had de zaal niet nodig zodat we het tijdslot even “geleend” hebben. Goed
gevoel hoor. Moet vaker gebeuren. Het team van Netwerk stapt het veld op. Allemaal
tamelijk lang met een goede slag. Ik vrees het ergste voor onze J4. Maar niets van dat alles.
Tegen 14.30 stapt Matteo de Haan met een rood hoofd en een smile van oor tot oor van de
baan. Hij heeft zojuist de stand na een spannende 3-setter op 4-1 voor BCH J4 gebracht.
Teammaatje Mark stond de derde set springend langs te kant om Matteo aan te moedigen.
Een half uur later zat J4 met een 5-1 overwinning in de tas aan een glaasje fris aan de bar.
De zomervakantie ligt alweer ver achter ons en de competitie vordert al weer gestaag; met
zoals altijd wisselende resultaten. Haarlem-uit altijd lastig geldt voor Heren-1. Vooral op
woensdagavond. Was het voor Badminton Nederland echt niet mogelijk een partijtje dichter
bij huis te plannen?
Op woensdag 17 oktober verzamelden zich zo’n 20 leden in Sportcafé De Slag voor de ALV.
Secretaris Agnes stopt helaas, maar wordt opgevolgd door Dorien en Ledeke. De melding
van Casper dat het ledenaantal terugloopt is voorzichtig zorgelijk te noemen. Aan ons allen
om je klasgenootje, collega of buurman/vrouw van de bank te trekken en mee te nemen
voor een introductieavond bij BCH.
Verder in deze nieuwsbrief een korte terugblik op de ALV, de binnensportdag, de competitie
en wat dies meer zij.
Veel leesplezier.
Erik van der Loo
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Nieuwsrubriek:
• Team J1: Dit seizoen zijn we gestart met 4 jeugdteams. Een mooi aantal! Jammer
echter dat Sander Vroegh van J1 nog voordat de competitie begonnen was een zware
knieblessure opliep bij een potje vrijspelen. De ambulance moest er zelfs aan te pas
komen; Een vreselijke aanblik is een understatement. J1 moest zich helaas
terugtrekken. Via deze nieuwsbrief wens ik Sander nogmaals een voorspoedig herstel
toe.
• Terugblik ALV: Zoals in het voorstuk al vermeld, vond woensdagavond 17 oktober de
ALV plaats. Zo’n 20 leden waren hierbij aanwezig en hoorden onderstaande punten
uit de eerste hand:
o Agnes stopt als secretaris. Zij wordt opgevolgd door 2 dames: Lideke gaat de
ledenadministratie doen, terwijl Dorien de andere taken van Agnes
overneemt. Agnes werd uiteraard hartelijk bedankt. Dorien en Lideke wens ik
bij deze alle plezier en succes toe.
o Zoals bij veel verenigingen loopt het ledenaantal helaas terug. Velen kiezen
toch voor maximaal één sport. Vaak is dat voetbal of een individuele sport
waarbij je zelf bepaalt wanneer je actief bent. “Ik kan me daar helaas niks bij
voorstellen. Er is niks leuker dan in teamverband sporten”. Dit heeft uiteraard
invloed op directe inkomsten die weer invloed hebben op het aantal uren
zaalhuur dat we als vereniging afnemen. Neveneffect is dat de contributie
voor senioren ietwat verhoogd wordt. Die van de jeugd blijft gelijk.
o De begroting en het financiële plaatje van penningmeester Harry werden
goedgekeurd.
• Whiskymiddag: Al enkele keren zijn wij met enkele (ex)-BCH leden bij elkaar
gekropen voor een zelf georganiseerde whiskytasting. Dat was beide keren een prima
middag ook voor hen die niet zo bekend zijn met whisky. Wij willen dit echter
uitbreiden. Doelstelling is om te polsen of er belangstelling is onder leden (18+
uiteraard) en ouders van jeugdleden om eens op een zaterdagmiddag bij elkaar te
kruipen om enkele mooie whiskys te proeven. Insteek:
o Afhankelijk van het aantal aanmeldingen leggen we wat geld in (20-25 Euro
max).
o Daarvan worden enkele flessen whisky aangeschaft.
o Op een zaterdagmiddag (vanaf b.v. 14.30 uur) komen we bij elkaar om deze
samen te proeven. Ergens in december of januari.
o Hapjes (stokbrood, kaas, gerookte zalm, pure chocolade) worden geregeld.
o Om een uurtje of 19.00 stoppen we ermee en verdelen we wat er eventueel
over is gebleven in kleine sample flesjes onder elkaar.
o Dus heb je interesse, meld dat even bij me in de zaal of stuur een email naar
eloo.1@kpnmail.nl
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Onze Sponsors:

Leuke binnensportdagen 2018
Woensdag 10 en 17 oktober was het weer een drukte van belang in sporthal De Slag.
Basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen ’t Blokhuus, De Spreng en
de Schimmelpenninck van der Oyeschool bevolkten op deze woensdagen de sporthal met
veel enthousiasme. Ze hadden er echt zin in om een circuit van 3 verschillende sporten te
volgen. Te weten badminton, volleybal en hockey. Deze binnensportochtenden worden
ieder jaar georganiseerd door Nijkerk Sportief en Gezond. Zij zorgen dat de scholen zich in
kunnen schrijven, doen de warming up met de kinderen en regelen de indeling van de
ochtend. De verenigingen zorgen voor vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij allerlei aan
hun sport gerelateerde spelletjes. Zoals bijvoorbeeld shuttletikkertje waarbij we ook maar
een keer de leerkrachten als tikker hebben ingeschakeld en het in tweetallen serveren en
vangen van de shuttle in een pion.
Het wordt ieder jaar wel weer moeilijker om vrijwilligers te krijgen maar ook dit jaar is het
weer gelukt om een gezellige ochtend te maken met Dorien, Joke Meijer, Casper en
ondergetekende.
Het is een leuk evenement waarbij we onze club uiteraard goed kunnen promoten. Alle
deelnemers kregen dan ook een flyer van BCH mee naar huis. We gaan er maar vanuit dat er
thuis ook enthousiaste verhalen over de ochtend werden verteld en wie weet kunnen we
eerdaags nog nieuwe jeugdleden ontvangen.
Bedankt Dorien, Joke en Casper!
Agnes
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Competitie 2018-2019
Voor velen van ons is het spelen in competitieverband toch het neusje van de zalm. Ja je
bent een aantal avonden of zaterdag- of zondagochtenden kwijt, maar wat is er leuker dan
je met je team meten met anderen? Ergens in augustus wordt de indeling bekend, waarna
uiteraard het onderlinge gezeur begint hoe ver weg er gespeeld moet worden (Erik), dat we
weer die sterke tegenstander van vorig jaar hebben (Martin) of dat we vaak ’s avonds
moeten spelen want dan ben ik minder goed – of was het nou andersom (Jeroen). Anyway.
De competitie; daar draait het dus om.
Dit jaar werden er 4 jeugdteams, 2 regioteams en 1 NJC team opgegeven. Helaas heeft
ondertussen zoals vermeld onder het kopje “Nieuwsrubriek” J1 zich door een blessure
moeten terugtrekken. Hoe staan we er voor?
Jeugd-2:
J2 is gewoon een goed team. Daar kunnen we kort over zijn! Drie op elkaar ingespeelde
jongens die weinig weggeven. Mart, Geert en Michael gaan naar verwachting bovenin de
middenmoot meespelen. “Sorry dat ik een beetje druk leg”. -😊
Jeugd-3:
J3 was de verassing van vorig seizoen. Dit jaar zal het helaas anders uitpakken is de
verwachting. Pas een jaar samenspelend tegen tegenstanders die waarschijnlijk net iets
ouder zijn. Motto: niet opgeven en behoud het plezier! De punten komen vast wel.
Jeugd-4:
J4: Tsja wat kunnen we daarvan verwachten? Matteo, Daniël en Mark zijn de benjamins en
roekies van onze club als het om competitiespelers gaat. Aan de sfeer langs de lijn te zien bij
de eerste thuiswedstrijd zal dat geen showstopper zijn. Go J4 Go!

Pagina 4

Nieuwsbrief
oktober 2018

J4, trots poserend voor de camera na de 5-1 overwinning op 22 september

Regioteam 1:
Voor dit regioteam verwijs ik u naar een stukje van Dorien hieronder:
Op een mooie zondagmiddag in oktober.
Op zondag 7 oktober om 13.00 uur mocht team 1 van Hoevelaken met Casper, Gretha en
invallers Tamara en Bart aantreden tegen het altijd fanatieke BC Nijkerk team 2 voor de
competitie.
Hoevelaken was erop gebrand om de winst mee naar huis te nemen, iets met ervaringen van
voorgaande jaren kon ik uit de verhalen opmaken….
Het team deed het supergoed, leuke spannende partijen gezien en waarvan ook nog enkele
3 setters om het helemaal spannend te houden. De dubbelpartijen en alle enkelpartijen
werden gewonnen. Niet iedereen vindt single spelen fijn maar gelukkig sloot iedereen deze
met winst af.
De laatste mixpartij met Casper en Gretha werd helaas verloren, ik dacht met 19-21 dus lag
echt dicht bij elkaar, de naam Eric met een “C” zal Casper nog lang blijven achtervolgen in
zijn gedachten, begin er maar niet over…..! Al met al een hele mooie 7-1 overwinning voor
Hoevelaken, superknap gedaan.
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Myrthe (vriendin Bart) en ik waren deze middag gezellig de toeschouwers, hoewel ik vooraf
dacht ik ga “even” kijken werd het toch de hele middag. Superleuk om toch iedereen te
blijven steunen en hints te geven en ja dan vliegt de tijd…..!
Team 1, succes met jullie volgende wedstrijden en aan de inzet kan het zeker niet liggen.
Dorien van Ravenhorst
Heren-1
H1 is na een prima vorig seizoen in regio Centrum “gedegradeerd” naar een combi
competitie van de regio’s Centrum en Noord-West. Speelden we vorig jaar nog in de 1e
klasse; deze combi competitie is nu ingeschaald in de 2e klasse. Qua sterkte echter
vergelijkbaar met Centrum 1e klasse. Haarlem-uit altijd lastig op woensdagavond is eigenlijk
niks. Vooral omdat we slechts de beschikking hadden over 1 baan en een wisselbaan. Verder
hebben we Almere-uit en de filewedstrijd op zaterdagavond bij Castellum gelukkig voor de
inval van de winter al gehad.
Het lijkt erop dat na zo’n 4 speelrondes alle teams redelijk aan elkaar gewaagd zijn. We
hebben wel anders meegemaakt (vorig jaar won de nummer 1 met 8-0 van nummer 2).
Minpuntje is de veren shuttles waarmee we gedwongen zijn te spelen. De shuttles in vooral
de dubbels komen allemaal net even anders op je af. Daarnaast heb je uiteraard “veren” en
“veren”. Het lijkt erop dat deze shuttles bij menig tegenstander de sluitpost op de begroting
was. 10 Rally’s en het is weer klaar met de shuttle. Ook helpt het niet dat we op de club op
woensdag deels eerst met plastic en dan weer met veren spelen. Anyway, we zien wel waar
het schip strand. De stemming zit er behalve het wekelijkse gemopper op de shuttle prima
in.
Mixteam 1:
Voor gegevens van dit team moest ik even snel met captain Bert bellen. Of hij in 3 zinnen
kon vertellen wat de stand van zaken was m.b.t. hun team.
•
•
•
•

‘We” zitten weer eens bij het sterke Leusden ingedeeld. Dat wist ik al want daar ging
Martin op de app al over tekeer.
Dat de poule nogal sterk bezet is, is volgens Bert een understatement. Er wordt
momenteel in de middelmoot meegedraaid.
Tenslotte worden we volgende week in Vaassen waarschijnlijk “geveegd” volgens
Bert.
We gaan het zien. Uiteraard zit de stemming er gewoon goed in.

Erik van der Loo
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