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Het is maandagochtend 18 februari 2019 rond de klok van half acht in de ochtend. Op het
werk open ik, alvorens met mijn werkzaamheden aan te vangen even mijn privémail. Direct
valt mijn oog op een email van Casper. Twee woorden springen eruit:
Aart……………….overleden. Minutenlang staar ik nietszeggend naar mijn scherm. Een collega
komt langs en vraagt terloops hoe het is. Een minuut geleden ging het nog antwoordde ik
zonder ironie. Net als ik wist een ieder dat dit bericht eens zou komen. Toch ben ik er stil
van. In deze nieuwsbrief dan ook een terugblik op “onze Aart”, die te vroeg van alles en
iedereen is weggerukt.
Uiteraard gaat het leven ook “gewoon” door. De regiocompetitie en NJC zijn afgelopen. De
VJC gestart. Begin januari verzamelden zich een groep jeugd- als ook seniorenleden zich in
De Slag voor een ouderwets avondje (bord)spelletjes doen. De smartphone kon even voor
een aantal uur ter zijde worden gelegd. Casper is ondertussen net als velen niet echt te
spreken over het beheer van de sporthal, en dan het schoonmaken in het bijzonder.
Een aantal leden kwam onder uitstekende Schotse weersomstandigheden samen om te
proeven van een mooie line-up van Schotse whisky’s.
Op al dit een kort verslag, en een niet onbelangrijke aankondiging van Ben Peelen: DE
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN KOMEN ER WEER AAN! Save the date(s).

Veel leesplezier.
Erik van der Loo
In deze nieuwsbrief:
1. Voorwoord
2. Inhoudsopgave
3. Nieuwsrubriek
4. Onze sponsors
5. Aart Leistra in memoriam
6. Achter de schermen
7. Spelletjesavond in januari
8. Afloop competitie

De volgende nieuwsbrief staat
gepland voor eind juni 2019.
Uw kopij kunt u uiterlijk
15 juni 2019 inleveren
bij eloo.1@kpnmail.nl

9. 3e BCH Whiskytasting
10. Aankondiging Clubkampioenschappen
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Nieuwsrubriek:
• Save the date!!: Op woensdag 8 mei beginnen de clubkampioenschappen. Voor
junioren en senioren. DUS:
o Zet het in je agenda!
o Zeg alle andere afspraken af
o Neem supporters mee. Echtgeno(o)t(e); kinderen; ouders; buurman;
vriendjes/vriendinnetjes; achterbuurvrouw; een verre neef.
o Kom bij de jeugd kijken (die spelen vanaf 18.00 uur)
▪ Kan je meteen een partijtje tellen.
o Op pagina 14 van deze nieuwsbrief lees je er alles over.

Onze Sponsors:

Aart Leistra in memoriam:
Aan het eind van de uitvaartplechtigheid verzamelt de afvaardiging van BCH zich in een
halve kring voor de kist van Aart Leistra. Op de kist staat zijn foto, geflankeerd door het paar
schaatsen waarmee hij de Elfstedentocht ooit reed. Een laatste groet wordt door de BCH
aanwezigen in stilte gebracht aan een groots en prachtig mens. Einde van een tijdperk.
Een uur eerder namen wij plaats op de achterste rij van de aula aan de Dodenweg in
Amersfoort voor de uitvaartplechtigheid die we 2,5 jaar geleden bij het afscheid van Aart als
trainer van BCH niet hadden zien aankomen. Nog zie ik hem na zijn laatste avond als trainer
van BCH weglopen uit de zaal. Rugzak op, kaarsrecht en met zijn onafscheidelijke Ierse pet
op. Onder een klaterende ovatie liep hij de zaal uit. De hand nog één keer opstekend als
groet naar ons zonder om te kijken. De ovatie had voor hem niet gehoeven; al die jaren
vrijwilligerswerk was heel gewoon voor hem. Niets doen is geen optie. Geven is mooier dan
ontvangen. Dat was ook de rode draad in de speeches van de diverse sprekers. Eigenlijk
kwam er weinig naar voren wat we nog niet wisten. Meer een bevestiging van het beeld dat
we over Aart hadden.
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Of het moest zijn geweest dat hij ooit de Elfstedentocht uitreed op de pas van zijn broer
Henk. Typisch Aart; daar schep je niet over op. Het was het vermelden niet waard.
Gezeten op de achterste rij valt mijn oog op broer Henk die ik precies in een “line-of-sight”
kan zien. Tijdens de muziek dwalen mijn gedachten af naar het interview dat ik met Henk en
Aart mocht afnemen aan onze eettafel. Een mooi stel, en een voorrecht dat ik de woorden
uit hun mond op papier mocht zetten voor het vorige lustrumblad.
Aart was met weinig tevreden. Zijn gezin met aanhang, zijn moestuin, de mooie natuur,
bloemen, een schaatstocht, een museum of een mooie stadswandeling. Meer heeft een
mens niet nodig. “Tel je zegeningen” wordt twee keer aangehaald. Zijn omgang met
kinderen. Bij Aart konden ze altijd terecht, of het nou was in zijn functie als trainer,
conciërge van de Hoeve of gewoon voor een potje badminton in de straat. Aart was als
Willem van Hanegem bedenk ik ineens als ik de sprekers aanhoor, en tegelijkertijd
terugdenk aan een recent appje dat ik kreeg:
Een wedstrijd van de welpjes van Feyenoord en Ajax
Willem van Hanegem en Louis van Gaal waren de trainers
Uitslag onbelangrijk
Het is rust. Tijd voor het praatje van de trainers
Louis geeft technische aanwijzingen en heeft het over looplijnen
Willem spreekt één van zijn spelertjes aan:
Je moet wel meedoen jongen, anders krijg je het koud.
Dat had Aart ook gezegd kunnen hebben.
Terug gaan de gedachten weer naar zijn trainingen in De Slag. Wie heeft er nou geen training
van hem gehad bedenk ik. Ook ik in mijn eerste maanden als lid van BCH. Toen ik dacht dat
ik het wel aardig kon, daagde Aart mij uit voor een enkel partijtje op baan vier. Ik kreeg alle
hoeken van de baan te zien, zonder dat Aart veel hoefde te lopen. Ik had nog een lange weg
te gaan bedacht ik me toen. Goed gespeeld Erik zei Aart aan het eind van de veegpartij. Dat
dan weer wel.

Pagina 3

Nieuwsbrief
Maart 2019

Altaartje voor Aart; foto en rouwkaarten voor de leden om te tekenen.

En nu is Aart niet meer. Hij is onderweg naar gene zijde. Lopend of mogelijk met de trein
want Aart hield van lopen, en reizen (met de trein). Mijn laatste groet aan een uniek mens is
via de muziek van Ry Cooder; Boomer’s Story met de mooie woorden in het laatste couplet:
Listen to a Boomer's story
Pay attention to what I say
Well, I hear another train a-comin'
Guess I'll be on my way
If you wanna do me a favor
When I lay me down and die
Just dig my grave beside the railroad
So I can hear the trains go by, boys
So I can hear the trains go by
Hear the trains go
Hear the trains go by
Just dig my grave beside the railroad
So I can hear the trains go by
https://www.youtube.com/watch?v=IuUNcLif_6k

Fair thee well Boomer!
Erik
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Achter de schermen…
Al sinds dat Optisport het beheer van sporthal De Slag heeft overgenomen, in januari 2018,
valt er veel aan te merken op de service. De overdracht was niet perfect, want SRO had
besloten zoveel mogelijk spullen mee te nemen, maar blijkbaar had Optisport dit niet
verwacht. Een lange periode van gebrekkige schoonmaak volgt. Natuurlijk wordt er geklaagd
door ons, maar ja, alle begin is moeilijk toch? Dus geven we ze de tijd. Maar er is natuurlijk
altijd een goed excuus. Overdracht, oplevering nieuw zwembad, sloop zwembad De Slag,
verbouwing sportcafé... en voordat je het weet is het nieuwe speelseizoen al weer
begonnen. Het moment dat Agnes en ik de schoonmaker tegen het lijf liepen in oktober was
de druppel. Hij bleek met een emmertje met sop de ‘natte ruimtes’ schoon te maken. Ik heb
er niet voor gestudeerd, maar het lijkt me vrij lastig de douches op die manier schoon te
houden.
Gelukkig is voor Surf en Telstar ook de maat vol en trekken we samen op met onze klachten.
Eind november is er een gesprek aan een grote tafel met 3 personen van Optisport, Surf,
Telstar en 2 personen van de gemeente, inclusief de wethouder. Wij kijken terug op een
goed gesprek met veel toezeggingen, en een aantal toezeggingen werden op korte termijn
waargemaakt. Zo kregen we inzicht in het schoonmaakplan en werd er (iets) beter
schoongemaakt. Maar het blijft behelpen en we blijven klagen over, defecte roldeuren,
koude douches, gladde sportvloer, algehele schoonmaak en niet te vergeten de facturatie.
Maar we waren verbijsterd toen we een stuk lazen op Nijkerkerveen.org waarin gesteld
werd dat de schoonmaak problemen ‘zo goed als opgelost’ zijn. Voorzitter van Surf is direct
in de pen geklommen en een tegen artikel geschreven. Een nieuwe gesprek met nieuwe
toezeggingen volgde. Het wordt zeker vervolgd.
Ondertussen zijn er belangrijkere zaken. Op een heerlijke zonnige zondag in februari loop ik
met mijn gezin in Enkhuizen. Lekker een bezoek brengen aan het Zuiderzeemuseum. Weten
wij veel dat de buitenlocatie in de winter gesloten is... goed voorbereid . Maar tijdens
onze wandeling door het prachtige stadje word ik gebeld door mijn moeder; Aart Leistra is
overleden...een vreselijk bericht wat we helaas zagen aankomen. Enige wat we nog kunnen
doen is onze herinneringen samenbrengen. Op de woensdag daarna kunnen jullie 5 kaarten
vol schrijven en dat doen jullie goed. Jeugdleden schrijven niet alleen hun naam maar ook
teksten waar ik uit opmaak dat Aart de beste trainer ooit was, om trouwens zijn opvolgers
niet te kort te doen.
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Mijn herinnering aan Aart was natuurlijk zijn trainerschap. Het feit dat hij altijd aanwezig was
(nooit ziek...), altijd bereid partijen te tellen en altijd op de achtergrond, waar hij het best op
zijn plek voelde. Maar mijn herinnering gaat ook nog verder terug, de tijd dat Aart
sporthalbeheerder was van De Slag. Terwijl wij op vrijdagavond aan de bar zaten, was Aart
druk bezig met zijn schoonmaakronde. Heen en weer met grote ‘swiffer’ de sportvloer
nalopen en als wij onze blaas moesten legen werden we overwelmd door een citroengeur
van de allesreiniger omdat de vloer net gedweild was. Het is een feit dat na zijn afscheid als
sporthalbeheerder de schoonmaak sterk achteruit is gegaan.
Aart was een bijzonder mens, waar we veel aan te danken hebben en wie we altijd zullen
blijven herinneren.
Terug naar de realiteit. Achter de schermen blijven samen optrekken met andere
sportverenigingen en ik hoop dat we Optisport spoedig kunnen bewegen tot verbeteringen.
Casper

Spelletjesavond in januari:
Onder het mom van beelden zeggen meer dan woorden:

Spelleider Martin tussen de kids

Ook de jongsten doen ijverig mee
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Spelletjes doen maakt hongerig

Ronald: De boss aan het hoofd van de tafel
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De klaverjas hoek

Een ander kaartclubje

Afloop competitie:
Ergens half februari, enkele weken later dan andere jaren, werd de laatste shuttle van het
seizoen in de regio- en najaar competitie geslagen. Waar zijn we zoal geëindigd:
J1:
Dit team heeft helaas nooit een shuttle mogen slaan omdat Sander al vroeg geblesseerd
raakte aan zijn knie. De blessure is zelfs dusdanig ernstig dat hij ons moet gaan verlaten.
Dank voor al die jaren Sander, en het ga je goed.
J2:
J2 eindigde in het niemands land: te sterk voor de meeste teams, maar Nijkerk J1 en Huizen
J1 waren toch te sterk. Het mag niet onvermeld blijven dat Nijkerk thuis op een mooie 3-3
werd gehouden. Top seizoen heren@!
J3:
J3 had het zwaar; en dat niet alleen in hun eigen competitie. Regelmatig werd er ingevallen
bij J2. Dank daarvoor! Volgend jaar hopelijk tegen tegenstanders die dezelfde leeftijd
hebben. Een 6e plek in een poule van 8 was het eindresultaat.
J4:
Onze roekies; ja er werd regelmatig met 6-0 verloren maar het plezier en leerproces stond
voorop. Ik heb genoten bij de thuiswedstrijden die ik mocht begeleiden. J4 werd 6e in een
poule van 7. Well done guys!
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Na de laatste thuiswedstrijd zaten J2, 3 en 4 tezamen met enkele ouders en de
jeugdcommissie aan tafel te genieten van een overheerlijke snack en drankje.

Snacks en limonade na de laatste thuiswedstrijd

Heren-1:
De worsteling met veren shuttle is al eens beschreven. Net als de worsteling met de verre
uitwedstrijden. Een vierde plek in een poule van acht was het eindresultaat. Eens kijken hoe
we het probleem met de veren shuttles volgend jaar gaan oplossen.
Mixteam-1
Mixteam-1 had uiteindelijk 4 extra invallers nodig om als vierde te eindigen in hun poule van
acht. Met heel veel routine en ervaring in het team lukt het captain Casper en zijn team elk
jaar weer om zich veilig in de middenmoot te spelen.
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NJC-1
“Weer tegen Leusden” is de zin die je standaard al kan opschrijven aan het begin van de
competitie. En laat nou net Leusden elk jaar weer kampioen worden. NJC-1 werd uiteindelijk
4e in een poule van 6. Voor de details over setstanden, namen van tegenstanders, aantal
punten kunt u terecht bij onze “wandelende badminton encyclopedie” Martin.
NJC-2:
Dat je bij het team van captain Ben Peelen tegenwoordig naar boven moet kijken in de
ranglijst is bekend. Maar dat team Peelen op 4 punten van de koploper als 2 e eindigde is
gewoon een topresultaat voor dit “vreemdelingenlegioen” (er waren uiteindelijk 8 spelers
totaal nodig).
Voorjaarscompetitie:
En toen kwam Dorien met de mededeling dat de VJC weer is begonnen. Picture this, or it did
not happen:

Joke en Lideke in actie

Captain Peelen gaat voor de “clear”. Joke zag dat het goed was.

3e BCH Whiskytasting:
Op zaterdag 9 maart druppelden 8 seniorenleden, 2 vaders-van, en 1 ex lid verwachtingsvol
binnen voor toch alweer de derde BCH whisky-tasting. Wat zouden ze krijgen voor de 25
Euro inleg? Gelukkig hadden de Schotse weergoden hun best gedaan om alles te laten
kloppen. De regen kwam met bakken uit de hemel en er stond een straffe wind. Het plaatje
moest tenslotte compleet zijn. Eerst nog wat onwennig, maar nadat de eerste drams waren
ingeschonken kwamen de tongen los, deden de verhalen al snel hun ronde en werden zo
goed en kwaad als het ging de tasting notes gemaakt en opgeschreven..
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De line-up:
1. Bunnahabhain 12 jaar, 46%
2. Loch Lomond 17 jaar, 54,9%
3. Aberlour A’bunadh, 59,9%
4. Springbank 12 jaar, 56,3%
5. Ledaig 10 jaar, 46%
In de loop van de middag werden diverse aannames door menigeen zelf gelogenstraft:
- Oude whisky zou beter zijn dan jonge
- Goede Whisky zou altijd geturfd moeten zijn
- Dure whisky is altijd beter
- “Ik heb niks met geturfde whisky”

Whisky, glaswerk, water; we zijn er klaar voor
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Serieuze blikken bij Marcel en Remco

Aandachtige luisteraars vs even contact met het thuisfront
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Bert: eenzame genieter

Gastheer Erik hield vooraf bij elke whisky een korte introductie, en het gezelschap genoot
zichtbaar van wat er werd voorgeschoteld; dat was naast de 5 flessen, voldoende stokbrood
met kaas en zalm, pure chocolade en droge worst. Aan het einde van de middag toonde
Marcel Sloeserwij zijn kookkunsten door een heerlijke nasi maaltijd te bereiden. Tegen 20.00
was het weer volledig rustig in de straat, en druppelden de appjes binnen dat men veilig was
thuis gekomen. Tot een volgende keer maar weer.
Erik
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Aankondiging speeldata voor de ClubKampioenschappen 2019

Beste leden,
Binnenkort in uw mailbox, de uitnodiging voor de ClubKampioenschappen 2019
De wedstrijden worden gespeeld op: woensdag 8 mei, woensdag 15 mei, vrijdag 17 mei,
woensdag 22 mei, vrijdag 24 mei en de finales op zaterdag 25 mei van 13.00–17.00 uur.
De finalewedstrijden van de jeugd worden ook op zaterdag 25 mei gespeeld.
Zoals gebruikelijk spelen we weer in 2 categorieën:
A de competitiespelers, B de recreanten.

Zet bovenstaande data in je agenda!
Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie
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