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Het is zaterdag 18 januari ergens rond de klok van vieren. Plaats van handeling: Sporthal de 

Ridderspoor. Na een slopende 3-setter die het uiterste van haar gevergd heeft, stapt Tessa 

van Blankers als overwinnaar van de baan. Van de bank springt een speelster van Selby J2 

op, en loopt als eerste op haar af. “Goed gespeeld” fluistert ze haar toe, voordat ze naar 

haar ploeggenootje stapt om zich over hem te ontfermen. Selby heeft zojuist de laatste kans 

op de 1e plek in de competitie verspeeld. Dan verwacht je een andere reactie van de 

tegenstander. Hoe sportief wil je het hebben? Eerder op de middag gaf ik haar al de tip om 

wat meer voor zichzelf op te komen. De teller van dienst ziet niet alles. Als je vindt dat een 

shuttle anders wordt beoordeeld mag je dat gewoon aangeven; spelen we gewoon een let. 

Niet dat dat de score zou hebben doen kantelen, maar toch!  

 

Een week eerder werd zoals verwacht H1 kampioen in de thuiswedstrijd tegen Apollo.  

In deze nieuwsbrief meer hierover en over de afloop van de competitie.     

 

Niets stond een prachtige afloop van het seizoen in de weg; clubkampioenschappen en BBQ. 

En toen was daar ineens Corona en ging de boel overal op slot. Wat eerst een Chinees 

“probleem” leek, groeide uit tot een wereldwijde crisis. Ergens in april appte ik met Casper 

en vroeg hem of hij ook het gevoel had dat de laatste shuttle van dit seizoen wel geslagen 

was? Zou zo maar kunnen was zijn reactie. We gaan het zien; hopelijk nog een paar avondjes 

in juni is het maximale wat erin zit vrees ik.    

 

Eind 2019 kregen we als club slecht nieuws te horen. Cees van Winsum die nog niet zolang 

geleden zijn badmintonracket aan de wilgen had gehangen, was opgenomen in de Hospice in 

Nijkerk. Begin februari verloor Cees de ongelijke strijd en woonden een aantal leden van BCH 

de uitvaartdienst bij in De Eshof in Hoevelaken.  

 

Veel leesplezier.  

Erik van der Loo  

 

In deze nieuwsbrief:  

1. Voorwoord      De volgende nieuwsbrief staat   

2. Inhoudsopgave                                               gepland voor eind oktober 2020. 

3. Nieuwsrubriek     

4. Onze sponsors    Uw kopij kunt u uiterlijk 

5. In memoriam: Cees van Winsum  15 oktober 2020 inleveren bij eloo.1@kpnmail.nl 

6. Verslag van de competities 
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Nieuwsrubriek: 

• Voor het eerst in de geschiedenis van BCH zullen er dit jaar geen clubkampioen-

schappen worden gehouden. COVID-19 gooit definitief roet in het eten.  

• Op de vorige ALV heeft voorzitter Casper van de Pol aangegeven na de komende ALV 

in oktober 2020 zijn voorzitterschap neer te leggen. Er zijn al meerdere oproepen 

uitgegaan of leden of ouders van jeugdleden geïnteresseerd zijn om Casper na al die 

jaren op te volgen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.  

• Uit de rubriek “welkom terug” was ik aangenaam verrast, dat zowel Bert van de Poll 

en Marcel Sloeserwij na langdurige en slepende blessures de weg naar de baan terug 

hebben gevonden. Welcome back guys!  

 

Onze Sponsors: 

 

 
 

In Memoriam – Cees van Winsum.  

Ze waren de grootste supporters van onze competitieteams. Regelmatig kwamen Cees en 

Rudi van Winsum op vrijdagavond langs om de verrichtingen van onze competitieteams op 

de voet te volgen. Ook waren beiden tot op hoge leeftijd op woensdagavond te vinden op 

een van de banen, om met leeftijdgenoten rustig een shuttletje te slaan. Smashes waren er 

niet meer bij; gewoon voor het plezier de shuttle over het net spelen was voldoende. Hing je 

toevallig op dezelfde baan af, dan paste je je spel aan, tot plezier en tevredenheid van allen.  

 

En toen kwam er dat berichtje, dat Cees ernstig ziek was. Opname in de Hospice in Nijkerk 

volgde al snel. Begin februari verloor Cees helaas de ongelijke strijd. En zo kon het gebeuren 

dat veel te vroeg helaas, een groep BCH leden zich in De Eshof trof voor de uitvaartdienst. 

Van de diverse sprekers en diverse foto’s die getoond werden kregen we een volledig 

overzicht van Cees; van “kleine Cees” tot aan de man zoals we hem ons zullen herinneren: 

de ietwat stram ogende badmintonner tot hij zijn racket definitief opborg. 

 

Dat Cees en vrouw Rudi van Oostenrijk hielden was bekend. Foto’s van vakanties in de 

bergen, hun verhuizing naar hun geliefde 2e vaderland en de terugkeer naar Hoevelaken 

domineerden de impressies die wij van hen voorgeschoteld kregen. In Oostenrijk vonden ze 

aansluiting bij een badmintonclub. Dat resulteerde in door Cees en Rudi georganiseerde 

internationale wedstrijden in zowel Hoevelaken als Oostenrijk. Naast badminton investeerde 
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Cees ook veel tijd in SC Hoevelaken waar hij het bedrijventoernooi oprichtte en waar hij 

tientallen jaren en tot op hoge leeftijd zijn wedstrijden floot. Cees is uiteindelijk 81 jaar 

geworden.  

 

Namens BCH wens ik Rudi, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 

 

Erik 

 
Cees van Winsum, in de kracht van zijn leven 
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Competitie 2019-2020: uiterst succesvol seizoen: 

 

Jeugd Team-1: 

Met het wegvallen van Bart (over naar de senioren) en Geert (overstap naar Nijkerk), leek 

het voor BCH-J1 een moeilijk seizoen te worden. Maar niets was minder waar. Zwaar ja, 

maar met een uitstekende gedeelde 3e plek in de eindstand hebben Mart, Michael en 

Janneke (en met dank aan diverse invallers/invalsters) het maximale eruit gehaald. Als lid 

van de jeugdcommissie heb ik diverse wedstrijden van jullie gezien. Het niveau is absoluut 

omhoog gegaan en ik heb me langs de lijn prima vermaakt! 

 

Jeugd Team-2: 

Enige tijd terug vroeg ik aan Christiaan hoe lang het geleden was dat er een jeugdteam 

kampioen was geworden. De stilte die viel zei genoeg. Mogelijk was hij zelf met zijn team 

destijds de laatste. Gelukkig wist J2 dit seizoen geschiedenis te schrijven. Dat het tussen 

Selby en BCH ging was al snel duidelijk. De uitwedstrijd werd helaas verloren, maar BCH 

begon vanwege puntenverlies van Selby tegen de mindere Goden, in de allesbeslissende 

thuiswedstrijd tegen deze naaste concurrent als koploper aan de wedstrijd. De spanning was 

bij  vlagen om te snijden. Volop (over)geconcentreerd werd de confrontatie aangegaan. Op 

een kleine overwinning of zelfs gelijkspel werd vooraf gehoopt. De onverwacht grote 5-1 

overwinning bracht de beslissing in de competitie. Well done Abe & ladies! Jammer dat de 

regiokampioenswedstrijden in Amersfoort geen doorgang konden vinden.   

 

Hieronder een terugblik van Tessa:    

 

Afgelopen seizoen van badminton was super leuk. In het begin was het gewoon gezellig 

badmintonnen, wedstrijden spelen en hopen dat we wonnen. Maar toen het einde van het 

seizoen in zicht kwam, merkten we dat we dit jaar wel eens kampioen konden worden. Toen 

we dat hoorden werd het eigenlijk nog veel leuker maar ook spannender. Vooral de 

wedstrijd tegen Selby, de nummer twee; zij waren de enige die ons van het kampioenschap 

af konden houden. Het was ook een hele leuke en sportieve club. Na de laatste wedstrijd 

wisten we dat we kampioen waren. We waren heel blij en we regelden gelijk dat we met ze 

allen konden eten. Toen we ook nog een roos en een lekkere doos Celebrations kregen van 

de club was het feest compleet. Dit seizoen was echt super leuk, gezellig en spannend. 
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Picture or it did’t happen. Wedstrijdformulier van de kampioenswedstrijd (zie ik daar 30-28 staan??) 
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Team-2: de titel is binnen 

 

 

 

 

Jeugd Team-3: 

De altijd goedlachse boys van ons jongste jeugdteam hadden het wederom moeilijk dit jaar. 

Aan talent geen gebrek, maar de tegenstanders lijken altijd net een kopje groter, en slaan 

altijd net ff harder. Maar dat drukte de pret nooit. Gewoon vier jongens “having fun”. 

Uiteindelijk werd het een 6e plek in de eindlijst. Plezier stond dit jaar weer voorop. Volgend 

jaar oogsten?  
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Aan publiek nooit gebrek bij de jeugd 

 

Erik (mede namens Hennie en Christiaan) 

 

Regiocompetitie: Mixteam-1 

Toch nog derde in de poule… 

 

Net als voorgaande jaren is er maar één mixteam ingeschreven in de bondscompetitie. En 

het team is al jaren hetzelfde met de dames Greta en Hennie en heren Casper en Harry. 

Waar het voorgaande jaren tot de laatste wedstrijden spannend bleef of het team zou 

degraderen was het dit jaar een ander verhaal.  

 

Bij de eerste wedstrijd kwamen de tegenstanders op de fiets, omdat ze nog geen rijbewijs 

hadden. Ofwel een jeugdteam uit Amersfoort, dus was BCH direct op zijn hoede. De heren 

wisten de jonkies nog te verslaan, de dames helaas niet. Maar de ijzersterke mixpartijen 

werden ook winnend afgesloten. Resultaat een 5-3 winst bij de start van het seizoen. In de 

volgende vijf wedstrijden werd drie keer gelijk gespeeld en twee keer gewonnen met 6-2. 

Voor de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft moest BCH afreizen naar de 

koploper in Veenendaal. De achterstand was maar 5 punten en dus was het mogelijk de kop 

te pakken. Maar ons team verliet sporthal De Vallei met een 5-3 verlies, het eerste verlies 

van de competitie, en een achterstand die was opgelopen tot 7 punten. 

 

Maar BCH stond nog altijd tweede in de ranglijst, dus was er nog van alles mogelijk. De 

tweede seizoenshelft startte wederom met een wedstrijd tegen Amersfoort. De 

Hoevelakense heren zaten op hete kolen om Sinterklaas te vieren (Casper) of nog een 

televisie voor vader aan te schaffen (Harry). Het resultaat was gelijk aan de vorige wedstrijd, 
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een 5-3 winst. Na een goede (wederom 5-3) winstpartij tegen Barneveld moest BCH in de 

laatste wedstrijd van 2019 naar het tapijt van Baarn. De herendubbel werd nog wel 

gewonnen maar de daarop volgende 5 partijen gingen verloren, met ook dus alle 

enkelpartijen. Met de winst in de mix-partijen werd het verlies nog enigszins dragelijk, 5-3 

verlies. Het tapijt bleek Hoevelaken geen vleugels te geven… 

2020 begon met twee partijen tegen Good-old Doorn en De Sjeve Shuttel. Tegenstanders die 

ze al jaren achtereen tegenkomen in de competitie. Winst tegen Doorn en een gelijkspel in 

Bunschoten was het resultaat. En dus kon Veenendaal in en tegen Hoevelaken hun 

kampioenschap in de 13de speelronde veiligstellen, tenzij BCH toch nog kon stunten en ruim 

zou winnen. Met vijf 3-setters werd er zwaar gestreden in een drukke sporthal, waar er 3 

teams thuis speelden. Maar ’t Veen werd de terechte kampioen door Hoevelaken met 7-1 te 

verslaan. Er werd maar een 3-setter gewonnen.  

 

Het kampioenschap is vergeven en dus is het doel van BCH om in de laatste wedstrijd de 2de 

plaats binnen te halen. Zaak is om in ieder geval Apollo uit IJsselstein achter ons te houden 

door niet te zwaar te verliezen, maar de laatste wedstrijd werd een deceptie. Waar de heren 

thuis nog alles wisten te winnen, werd nu alles verloren. Wel trad Apollo aan met een ander 

team, maar toch. Hennie was de enige die haar partij wist te winnen, al kwamen Harry en 

Greta nog dichtbij met een spannende derde set. Een 7-1 verlies is een feit en BCH wist nu 

dat Apollo al BCH nipt heeft ingehaald met 1 punt. BCH staat derde maar moet vrezen voor 

die plek omdat Amersfoort er naar verwachting nog wel overheen zal gaan. Maar de 

verbazing is groot als BCH op zondag ziet dat Amersfoort met 6-2 heeft verloren van De 

Sjeve Shuttel, wat resulteert in een bizarre eindstand, want zowel BCH, als Amersfoort en De 

Sjeve Shuttel komen allemaal op 56 punten. Maar omdat BCH 1 wedstrijd meer gewonnen 

heeft eindigen zij toch op plek 3 in de poule. 

 

Al met al een goed seizoen voor het mixteam met een wat teleurstellend einde. Volgend jaar 

weer (nog) beter! 

 

Casper 
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Regiocompetitie: Heren-1 

Het is vrijdag 24 januari, de laatste avond van het “blitzkrieg” seizoen van Heren-1. De Sjeve 

Shuttel uit Spakenburg is de tegenstander. Ergens rond de klok van 21.30 uur is de laatste 

dubbel van Bart en Erik bezig. De tegenstander weet zo langzamerhand wel wie de zwakke 

schakel is, en wie moet worden opgezocht: Erik dus. De Sjeve Shuttel overdrijft echter een 

beetje in hun strategie. In een van de laatste rally’s van de partij wordt wederom Erik 

opgezocht, die ver naar links in het veld wordt gedreven. Maatje Bart komt helpen, zodat de 

rechterkant van het veld volledig open ligt. Daar hebben onze tegenstanders geen oog voor. 

Alles moet en zal richting links gaan. Erik wordt richting het niemandsland tussen veld 5 en 6 

gedrongen. Een laatste en beslissende smash volgt. Buik in houden, en de shuttle valt “uit” 

op baan 5. Bart kan z’n lachen bijna niet in houden. Game, set and match. Ook deze is 

binnen. Na afloop hebben we daar met z’n allen inclusief de altijd sympathieke gasten van 

de Sjeve Shuttel hartelijk om gelachen.  

 

Voor aanvang van de wedstrijd was Bart nog even op mij afgelopen. Of ik er bezwaar tegen 

had dat hij nog een jaartje door ging? Ik dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen. Maar ik 

dacht dat je zou stoppen mompelde ik; Christiaan lachte op korte afstand fijntjes, zoals 

alleen hij dat kan. Tuurlijk! Op volle oorlogssterkte kunnen we het seizoen 2020-2021 

aanvallen. 

 

 
 

Over het afgelopen seizoen kunnen we kort maar krachtig zijn. Het woordje “blitzkrieg” is 

uiteraard nogal beladen, maar ik kon even geen Nederlands equivalent vinden. Na een paar 

wedstrijden was een en ander al wel snel duidelijk: welke ploeg zou 2e worden in onze 
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poule? Uiteindelijk werd dat op gepaste afstand het team van Dronten; 27 punten achter 

BCH en dat in 10 wedstrijden. Feit was wel dat Dronten het enige team was dat een 

gelijkspel tegen BCH wist af te dwingen. Of dat lag aan het feit dat Erik in deze uitwedstrijd 

zijn hardloopschoenen i.p.v. zijn badmintonschoenen bij zich had, zullen we nooit weten. 

Wat ik wel weet is dat dat niet heel fijn speelt. 

 

Conclusie:  

We zijn kampioen en dus konden we kiezen voor promotie. Kiezen dus tussen veren shuttles 

of nog een jaar in deze klasse. Het werd het eerste.  

Voor de kampioenswedstrijden (die vanwege Corona niet door konden gaan) hadden we ons 

al afgemeld. Ergens in Limburg spelen zonder Bart en Jeroen die verhinderd waren was geen 

optie.  

 

Erik 

 
Eind-Baas  Christiaan 
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Najaarscompetitie – BCH team1: 

BCH1 had uiteindelijk 11(!) spelers en speelsters nodig om het seizoen als 3e te beëindigen. 

Ver achter Luck Raeck en OSM Badminton maar ver voor BC Just-Us en De Bereshuttle werd 

er niet om de prijzen of om degradatie gestreden.    

 

Najaarscompetitie – BCH team2: 

In een vorig verslag werd nog vermeld dat er bij team 2 ( Dorien, Tamara, Gerard en Ben), 

hoog in de ranglijst gekeken moest worden, wat uiteindelijk resulteerde in een 

kampioenschap. Dit jaar in de NJC waren er door de Bond 3 klassen gecombineerd en 

werden er net als andere jaren geen enkelpartijen gespeeld.  

Na de eerste wedstrijd (1-5 verlies in Nijkerk) was het helaas al snel duidelijk, dat gezien het 

niveauverschil, een herhaling van het kampioenschap niet haalbaar was. De thuiswedstrijd 

werd een mooi 3-3 gelijkspel, wat mede te danken was  aan een blessure van Ben, zodat Rolf 

tot het uiterste moest gaan om dit gelijke spel eruit te slepen.  

Ook nieuw voor ons was de planning van een wedstrijd op zaterdagavond tegen Castellum 

uit in Utrecht. Toen de wedstrijd resulteerde in een pijnlijke  0-6 nederlaag, was de animo 

voor deze uitwedstrijd niet erg groot. Gelukkig werd deze partij door omstandigheden verzet 

naar een donderdag; over de uitslag zullen we het maar niet hebben. Excuses, en dan vooral 

hele slechte, hadden we genoeg;  Gerard had last van opkomende griep en Ben was nog 

behoedzaam vanwege een hardnekkige kuitblessure. 

Tegen Leerdam werd de uitwedstrijd een mooie 3-3,  maar helaas werd de thuiswedstrijd 

verloren. Ook hier waren de heren helaas weer niet in de beste vorm. 

De enige winst werd behaald tegen de buren van BAN. Thuis werd het een klinkende 6-0 

overwinning; uit in Hoogland werd het een  gelijkspel. 

Het was uiteindelijk een zware pouleindeling met een groot niveauverschil. Dank uiteindelijk 

aan Joke Stelling, Stan Kelder en Rolf Morssinkhof  voor al hun invalbeurten. 

 

 

En toen werd vol goede moed aangevangen met de voorjaarscompetitie tot COVID-19 roet 

in het eten gooide. Rolf heeft voor deze nieuwsbrief een meer dan uitstekende poging 

gedaan om de 1e partij in woorden vast te leggen. Daar bleef het helaas door 

omstandigheden bij. 

 

Het is 14 februari (inderdaad, Valentijnsdag – maar topsport gaat voor) als voor ons de 

voorjaarscompetitie van start gaat. Dorien, Tamara en Bart hebben de laatste 

competitiewedstrijd nog in de benen, voor ondergetekende is het even geleden… Aan de 

voorbereiding heeft het echter niet gelegen. Als team hebben we deelgenomen aan de mix- 

en dubbeltraining, waarbij Christiaan ons veel ‘tips and tricks’ heeft gegeven. Zo is 

bijvoorbeeld het cross op de bal er aardig ingestampt.  
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Tegenstander: BC Harderwijk. Locatie: de Slag, Hoevelaken. Na een uitgebreide *kuch* 

warming-up beginnen we aan de dubbelpartijen. Bart en ik pakken gelijk het initiatief en 

houden in beide sets continue een voorsprong van enkele punten vast. Dorien en Tamara 

winnen de eerste set met ruime cijfers. De tweede set worden ze onder druk gezet, maar 

pakken met 23-21 het punt. De kop is eraf en we staan 2-0 voor.  

Dan mogen Tamara en Bart aantreden voor de eerste singlepartij. Tamara maakt het de 

eerste set (wederom) erg spannend en na 25-23 pakt ze de eerste set. De lange partij kost 

haar tegenstandster zoveel energie, dat de tweede set eenvoudig gewonnen wordt. Bart 

geeft in de eerste set maar 4 punten toe en hij komt ook in de tweede set (21-13) geen 

moment in de problemen. Nu zijn Dorien en ik aan de beurt. Helaas verliest Dorien de eerste 

set, dus dan moet het in drie sets. Het publiek geeft (tussen het eten van onze dropjes en 

nootjes door) diverse tips, maar helaas lukt het niet om die derde set eruit te slepen. Ik win 

mijn eerste set, maar verlies de tweede. In de derde set gaan we gelijk op en met een 

eindsprint pak ik nipt de winst.  

Met een tussenstand van 5-1 beginnen we aan de mix partijen. Tamara en Bart winnen beide 

sets relatief eenvoudig. Dorien en ik moeten het, alle training ten spijt, afleggen. In beide sets 

blijven we steken op 15 punten. Er is dus nog werk aan de winkel, maar de 6-2 overwinning 

zet ons voor nu op de eerste plaats. Ik zeg ‘vasthouden’.  

 

Namens het team een sportieve groet, 

Rolf 

 
  



 
 

 

 

 

 

Pagina 13

Nieuwsbrief  

mei 2020 

 

 

 

 

Klaverjasavondje in huize Sloeserwij 
 

 

Christiaan en Roy. Niet alleen bij badminton een prima duo. 


