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Hallo badmintonner,
Voor u ligt weer een nieuwe Nieuwsflash.
Er zijn weer diverse activiteiten geweest, waarover wij u willen informeren. Zo zijn er
weer diverse wedstrijden gespeeld bij de jeugd en bij de recreanten.
Daarnaast zijn we bij de recreanten begonnen met mini competities.
Om de contacten binnen de vereniging te vergroten hebben we een nieuwe rubriek
toegevoegd: Even voorstellen voor de jeugd. Hierin krijgen we een aantal
antwoorden op vragen aan twee jeugdleden. Lindy en Steven hebben de eer om als
eerste aan het woord te komen.
Achter de schermen zijn we begonnen met de organisatie van het Victorietoernooi en
zijn we enthousiast bezig om invulling te geven aan ons 50 jarig jubileum feest.
We willen graag meer taken oppakken, maar daar hebben we wel hulp bij nodig.
Vanaf de bestuurstafel geven we een aantal functies waar we komend seizoen
invulling voor nodig hebben om verder te kunnen.
Daarnaast zijn er in mei weer diverse uitvaldata en ons bijna-einde-van-het-seizoen
etentje. Vandaar in deze Nieuwsflash de agenda voor de jeugd en voor de
recreanten. Hierin vindt u ook de speeldata en tijden van juni. Voor het spelen in juni
hoeft dit jaar niet meer apart betaald te worden.
Over dit alles en natuurlijk de overweging van Simon l’Ami meer achter deze
bladzijde.
Herman van de Bovenkamp
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Van de bestuurstafel
Omdat we dit jaar maar een klein bestuur hebben, hebben we gekeken naar de belangrijkste
taken die opgepakt moeten worden. We zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat we
momenteel niet veel meer kunnen doen dan alleen het hoogst noodzakelijke. Dit betreuren
wij zeer, omdat juist de veelzijdigheid de kracht van deze levendige vereniging is.

Daarom zijn we op zoek naar:
Voorzitter vereniging
Als voorzitter geef je samen met de andere bestuursleden leiding aan de vereniging. Je
maakt leden enthousiast om mee te helpen en denkt mee met mogelijkheden voor de
vereniging op kort en lange termijn. Daarnaast mag je de Nieuwjaarspeech houden.
Ledenadministratie
Potentieel nieuwe leden halen veel informatie van onze website. Mochten ze nog
aanvullende vragen hebben, dan bellen of mailen ze jou. Bij de recreanten vang je de
nieuwe leden op als ze de eerste keer langskomen. Je houdt bij wie er lid zijn.
Coördinator opstapcompetitie
Afgelopen jaar heeft de jeugd meegedaan met de opstapcompetitie van de Badmintonbond.
Als coördinator ben je aanspreekpunt voor de Badmintonbond en stem je de wedstrijden
tussen de poules met elkaar af. Je maakt een eerste teamindeling en zorgt dat er iemand
van de vereniging de thuiswedstrijden begeleid. Gedurende het jaar moeten de teams zelf
sturend zijn.
Voorzitter jeugdcommissie
Als voorzitter ben je aanspreekpunt voor de jeugd en de begeleiders. Tevens coördineer je
de activiteiten van de jeugd. Er zijn een aantal personen die helpen met organiseren, maar
daarvoor moet het nog wel aangestuurd worden. Dat is jouw taak. Opstarten van de
clubkampioenschappen, eindejaarsactiviteiten, groepsindeling en het Kind-Oudertoernooi.
Daarnaast zijn er nog tal van kleinere taken zoals hulp bij het Victorietoernooi, Slotavond
jeugd of recreantentoernooi.
Om variatie te brengen bij de recreanten zijn we gestart met de mogelijkheid van een
minicompetitie. Zie meer hierover in het artikel van Hans.
In juni kunnen we weer doorspelen. Oudere jeugd en recreanten zijn welkom van 19.30 tot
22.00 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft hier niet apart voor betaald te worden.
Het Victorietoernooi 2012 staat gepland op zondag 7 oktober.

3

Kollem van Simon

Ankers los!
Al eerder bekende ik hier dat ik er moeite mee had de badmintonhal in te “moeten” als
het voorjaar de woensdagen zonnig begon op te rekken. Maar het lijkt er nu op dat de
sportseizoenen helemaal op drift zijn geraakt. Als er op de dag dat de zomertijd ingaat
nog geschaatst wordt om de wereldkampioenschappen afstanden, krab ik bedenkelijk
achter m’n oor. We moeten ernstig rekening gaan houden met Olympische Winterspelen
in kunstsneeuw en WK voetballen in de woestijn, vrees ik.
Natuurlijk doet de klimatologische verwarring (zonder ruzie te gaan maken over de
oorzaak, toch wel een gegeven, lijkt me) een flinke duit in de zak. Maar het heeft volgens
mij ook alles te maken met de moderne wens om alles, altijd -en dan ook meteen!- ter
beschikking te hebben: wintersport in de zomer vakantie, zonnevlugjes in de winter,
aardbeien met Kerstmis en kalkoen op de barbecue. Al moeten we ervoor naar de
andere kant van de aardbol: We want it all, and we want it now!
Ik hoop maar dat er aan het eind van dit badmintonseizoen nog een beetje zomer over is.
Stel je voor dat we die, net als vorig jaar, met een paar weken stralend weer in
maart/april/mei al opgebruikt hebben? De geruststellende (on)zekerheid van “vroeger”,
dat maart z’n staart nog kan roeren, april kan doen wat ‘ie wil en dat van dat vogel-ei in
mei, lijkt verdwenen. Tegelijk met ons vast en zekere pensioen... Waar moet dat heen?
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JEUGD
Inmiddels zijn bij de jeugd de clubkampioenschappen begonnen. We beginnen op 18 april
met het enkelspel met een afvalschema.
Op 25 april en op 9 mei vinden er dubbels in pools plaats. De punten werden telkens aan de
individuele speler toegerekend.
Op 9 mei vindt de prijsuitreiking plaats.
Even als vorig jaar kan de oudste groep in juni weer mee badmintonnen met de recreanten.
Hierom beginnen we in juni om 19:30 uur. Dit jaar hoeft er voor het spelen in juni niet apart
betaald te worden.

Agenda:
Datum
18 april
25 april
2 mei
9 mei
12 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

1E GROEP
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00

2E GROEP
19:00 – 20:15
19:00 – 20:15

18:00 – 19:00
09:30 – 14:00

19:00 – 20:15
09:30 – 14:00

19:30 – 22:00
19:30 – 22:00
19:30 – 22:00
19:30 – 22:00

Activiteit
Jeugdkampioenschap
Jeugdkampioenschap
Meivakantie
Jeugdkampioenschap
Bergense jeugdtoernooi *
Examens
Examens
Examens
Recreanten badminton
Recreanten badminton
Recreanten badminton
Recreanten badminton

* Meer info op www.flashdemare.nl onder jeugd - toernooikalender

Opstapcompetitie
Dit seizoen heeft onze vereniging voor de eerste meegedaan met de Opstapcompetitie, een
initiatief van Badminton Nederland. Flash de Mare speelde mee met 3
jeugdteams, verdeeld over verschillende poules/regio’s.
De wedstrijden van de Opstapcompetitie zijn nu afgelopen. De uitslagen
zijn te vinden op onze site. D.m.v. een enquête zullen de ervaringen over
de Opstapcompetitie worden verzameld.
Afhankelijk van de evaluatie kan de vereniging kiezen voor:
1. Doorgaan met de Opstapcompetitie
2. Deelname aan een alternatieve competitievorm i.s.m. clubs uit deze regio
Voor komend seizoen is de vereniging op zoek naar een coördinator voor de
jeugdcompetitie. Ouders die interesse hebben kunnen contact opnemen met de Mildo
Buitendijk via mailadres: voorzitter@flashdemare.nl
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Even voorstellen
In deze nieuwe rubriek willen graag twee jeugdleden zich voorstellen.

Ik ben Lindy Hageman en ben 12 jaar
en ik speel nu anderhalf jaar
badminton. Ik vind het leuk omdat het
lekker sportief is, maar het is ook
leuk om gewoon op de camping of
buiten te spelen.
Tijdens de training vind ik het leukste
om de Lob – clear – drop te spelen
en natuurlijk de wedstrijden.
De stomste oefening vind ik de loop
oefening zonder shuttle. Dan staat er
één bij het net die aanwijst waar je
naar toe moet.
Wat ik nog graag wil leren is om
beter te smashen.
Wat ik al goed kan zijn de clears.

Ik ben Steven Boom en ben 9 jaar. Ik
speel nu ruim een jaar bij Flash. Het
slim spelen van de shuttle vind ik het
leukste om te doen. Van de
oefeningen die we krijgen doe ik het
liefste het droppen van de shuttle.
Het oefenen van de backhand en de
forehand vind ik minder leuk.
Wat ik nog graag wil leren? Vlak
boven het net smashen!
Wat ik volgens mij al goed kan is het
tactisch spelen.

6

Recreanten
Een goede traditie voor de recreanten: tegen het einde van het seizoen met elkaar uit eten.
Dit jaar staat het eten gepland op woensdagavond 23 mei vanaf 19.00 uur in

DRINK EN EETHUIS
DE 13 BALCKEN
Zevenhuizen 11 (tussen de Grote Kerk en Figaro)

HET MENU:
Rundercarpaccio met Grana padano en balsamico
Of
Geitenkaasterrine met aardbeien – peperglacé
***
Varkenshaas met zaanse mosterdsaus
Of
Zalmfilet met dragonsaus
Of
Runderstoofpotje
Of
Envelop van bladerdeeg gevuld met spinazie, tomaat en geitenkaas (vegetarisch)
***
Vanille-ijs met warme karamelsaus
Of
Chocoladetaartje met vanille-ijs
Opgeven bij Jos Janson op de woensdagavond of overdag via 072-5112538 (Figaro)
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MINI-TOERNOOI
Om variatie te brengen in de Badminton avonden willen we op avonden waar geen
regiocompetitie (BBO) gespeeld wordt vanaf 21:30 uur de gelegenheid bieden om een MINITOERNOOI te spelen.
Hoe gaat het in zijn werk?
8 spelers (vrouwen en mannen) vormen 4 ploegen à 2 spelers die aan elkaar gewaagd zijn.
Alle ploegen spelen een keer tegen elkaar waarbij twee wedstrijden tegelijkertijd (op twee
banen) plaatsvinden.
Een wedstrijd duurt 10 minuten. Met het eindsignaal wordt de score op het toernooiformulier
opgeschreven. De ploeg met de beste score uit drie wedstrijden (gewonnen punten min
verloren punten) heeft gewonnen. Het is natuurlijk mogelijk de resultaten van een ronde van
mini-toernooi als basis te nemen voor een tweede ronde. Of om bij genoeg animo twee
competities naast elkaar te hebben en de winnaars tegen elkaar te laten spelen.
De wedstrijdformulieren liggen in de zaal (of kast). Er kunnen meerdere mini-toernooien
naast elkaar lopen. Als je meedoet, doe je met alle wedstrijden van die avond mee.
Veel plezier met het MINI-TOERNOOI !

Rabobank Sponsorfietstocht
Afgelopen jaar heeft een aantal leden meegefietst met de Rabobank Sponsorfietstocht. Dit
jaar wordt de tocht gereden op zaterdag 9 juni. Met deze fietstocht biedt de Rabobank een
alternatief voor de vele kleine sponsorverzoeken die zij krijgen. Een aantal leden hebben dit
opgepakt en dit sponsorgeld (€ 300,-) wordt deels gebruikt om de Regiocompetitie (BBO) te
bekostigen. Maar vooral is het een leuk uitje. De starttijd ligt ergens tussen 9:00 uur en 10:30
uur. Frank gaat de definitieve tijd nog bepalen. Startplaats is het nieuwe hoofdkantoor aan de
Robonsbosweg 5 te Alkmaar.
Omdat op 9 juni het Nederlands elftal tegen Denemarken speelt, roept Rabobank ons op om
de Fietssponsortocht in het oranje gekleed te fietsen! Voor het team dat het origineelst in het
oranje verkleed gaat, verdubbelt Rabobank de bijdrage. Wij kunnen bij deelname met tien
personen de bijdrage van € 300,- dus verdubbelen naar maar liefst € 600,-!
Meer info, ideeën en opgeven bij Frank Molenaar.

Heren en Dameskapsalon FIGARO
Knippen zonder afspraak
Geesterweg 16
1815 CS Alkmaar
072-5112538
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Regiocompetitie
In de B-poule hebben ook dit seizoen weer zes teams gestreden met elkaar. Met regelmaat
werden er drie-setters gespeeld en was het bloedje spannend of je de punt kon binnenhalen
voor het team of net niet. Toch was het duidelijk dat Poona (in Oudorp) en 't Vennewater (in
Heiloo) het meest aan elkaar gewaagd waren dit seizoen. Nog steeds is de beslissing niet
gevallen, want Flash de Mare 1 (team van Frank Molenaar), heeft nog twee wedstrijden te
gaan. Als Poona daarin 3 punten weet te behalen van de 8, zijn zij winnaar van de B-poule.
Als je kijkt naar de thuiswedstrijd van Flash de Mare 1 tegen Poona die zij verloren hebben
met 2-6, is de kans groot dat Poona als Poule-winnaar uit de bus gaat komen. Met als
tweede 't Vennewater en als derde Flash de Mare 2. Op de vierde plaats zal
hoogstwaarschijnlijk Zuidwester (in Heerhugowaard) blijven staan, maar Flash de Mare 1
heeft nog twee wedstrijden te gaan en kan ons allen gaan verrassen. De scores moeten dan
wel heel hoog worden. Helaas kunnen we niet thuis aanmoedigen, want het zijn twee uitwedstrijden die nog gespeeld moeten worden. Team 1, zet hem op! Als laatste is dit jaar
Schagen geëindigd. We mogen dus trots zijn op onze twee teams. Buiten de sportieve
prestaties die geleverd zijn, was het ook heel gezellig om de andere teams te ontmoeten.
Elke strijd werd afgesloten met een drankje in de bar van de desbetreffende club. Daar
kwamen de verhalen los en vloog de tijd voorbij.
Op naar het volgende seizoen!
Team
BV Vennewater 2
BV Poona
BV Flash de Mare 2
BV Zuidwester
BV Flash de Mare 1
BC Schagen

Punten Wedstrijden
54
10
52
9
41
10
35
10
24
8
18
9

Agenda:
In mei zijn er weer examens in de sporthal, dus kan er niet gespeeld worden. In juni
kan het luie zweet er wel weer uitgemept worden. Dit jaar hoeft hier niet meer apart
voor betaald te worden. Iedereen is welkom.
Datum
18 april
25 april
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
2 juni
6 juni
9 juni
13 juni
20 juni
27 juni

20:15 – 22:30
20:15 – 22:30
20:15 – 22:30
19:00 – ??
09:15 – 18.00
19:30 – 22:00
09:00 – 13:30
19:30 – 22:00
19:30 – 22:00
19:30 – 22:00

Activiteit
Gewone speelavond
Gewone speelavond
Gewone speelavond
Examens
Eten bij de 13 Balcken
Examens
Benefiet Toernooi BC Bergen *
Zomer badminton
Rabobank sponsorfietstocht
Zomer badminton
Zomer badminton
Zomer badminton

* Meer info op www.flashdemare.nl onder recreanten
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Zingen over de liefde een filosofische blik op badminton
Hallo lezer! Onlangs werd ik (Hans van Veen, badmintonvereniging ’t Vennewater te Heiloo)
door een vriendelijke Duitse meneer (u weet wie u bent!) uitgedaagd om eens een luchtig
doch doordringend stukje filosofie te schrijven over het edele badmintonspel. U vraagt zich
misschien af, wat ís filosofie eigenlijk precies? En hoe kun je filosoferen over badminton?
Welnu, met ‘filosoferen’ wordt meestal bedoeld: het (trachten te) doorgronden van een
bepaald onderwerp, en dat kan heel goed badminton zijn!
De ‘filosofische’ vraag die zich dus voorts aandient, luidt: ‘wat is badminton?’ Ja, wat ís
badminton? “Een spel!” hoor ik u al roepen. Of: “een sport! Volgende vraag!” ….Of niet? Is
het antwoord, dat badminton ‘een spel’ is (of een sport), afdoende? Wat weten we nu dan
méér dan eerst? Eigenlijk niets, want de volgende vraag heeft zich inmiddels aangediend in de
vorm van een antwoord. Volgt u het nog? Want… wat bedoelen we dan met een spel? Wel,
als we naar de praktijk kijken (één van de slimste zetten die een denker kan doen!), dan is een
‘spel’ een zekere omgangsvorm tussen mensen waarbij bepaalde regels in acht worden
genomen. Voor badminton gelden specifieke regels, net zoals er voor bijvoorbeeld voetbal of
tae kwon do weer andere specifieke regels gelden. We komen dus uit op een zekere
‘gereguleerde sociale bezigheid’. Maar als we willen weten wat badminton nu werkelijk
onderscheidt van andere sporten en spelen, dan zullen we nader moeten ingaan op de
eigenschappen die het uniek maken. U ziet nu een beetje hoe filosofie werkt, nietwaar? Door
simpelweg steeds verder te vragen en te onderzoeken komen we steeds dichter bij een
antwoord op onze oorspronkelijke vraag!
Dus… wat doet badminton nu het scherpst afsteken tegenover, laten we zeggen, tennis? Die
twee lijken immers op elkaar maar worden door de spelers ervan toch radicaal onderscheiden.
De shuttle is een voor de hand liggend begin. Dat malle halfronde balletje met die witte
pluimstaart kan raar bewegen! Hoe leuk is het toch om dat ding een mep te geven, en hoe
geinig dwarrelt hij som over het net! De unieke aerodynamische eigenschappen van de
‘shuttle cock’ vormen voor de meesten waarschijnlijk een van de meest onderscheidende
kenmerken van het spel. …We lijken nu enigszins in de buurt te komen van een echt
antwoord op de vraag, wat badminton nu eigenlijk is, wat het uniek maakt. We hebben
inmiddels immers vastgesteld dat badminton een sport-spel is, een sociale bezigheid dus, met
een geheel eigensoortige (hier komt een beetje een lastige:) interactieve bewegingsdynamiek,
die voor een groot deel bepaald wordt door de aerodynamica van de shuttle. En zo kunnen we
een tijdje doorgaan met het opsommen van eigenschappen en kenmerken, totdat we compleet
hebben afgekaderd wat badminton badminton maakt. Dan hebben we onze analyse afgerond
en weten we exact wat shuttelen is...
En toch… tóch lijkt er iets te missen. Ik hoor u al denken, wat een droge benadering is dat
filosoferen toch! Wat een hoogdravend gezever over een spelletje dat je in feite gewoon
lekker moet spelen! Hmm… hoe kan de filosofie zich tegen deze vraag verdedigen?
…Wellicht door te antwoorden, dat filosoferen over badminton een beetje lijkt op zingen over
de liefde: het kan mooi zijn, het kan leuk zijn… zelfs interessant! Maar zou het niet veel
mooier zijn om daadwerkelijk lief te hebben? Om daadwerkelijk te shuttelen? …Hier toont
zich tot slot dan toch het ware gezicht van het badmintonspel. Het bestaat namelijk alleen als
spel, terwijl het gespeeld wordt: vandaar het woord ‘daad-werkelijk’..! Dus laten we er vooral
over ophouden en het vooral lekker gaan doen! Want alleen badmintonnen is badminton. En
daarmee is het spelen ervan misschien wel de meest wijze manier om erover te filosoferen :)
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Het badmintonverhaal van … Ilse Smit
Hoe en wanneer ben je in aanraking gekomen met badminton?
Mijn moeder speelde als eerste van de familie badminton. Zodoende kregen mijn broer(tje)
en ik een racket in handen op de camping. We hadden als doel de shuttle zolang mogelijk in
de lucht te houden. Toen ik als 13-jarige bij Flash kwam, in de sportzaal van de Bram
Daalder, ontdekte ik dat het spelletje toch anders ging. Niet minder leuk, want nu kwam ook
het wedstrijdelement erbij. Na twee jaar oefenen met Leo als trainer ging ik competitie
spelen. Een heel gezellig team. Zo werden we de eerste twee jaar nog rondgereden door
ouders naar de wedstrijden. Daarna brak de tijd aan dat de oudste speler van ons team zijn
rijbewijs haalde. Ik heb genoten van elke wedstrijd. Het weekend was een feestje als we
mochten spelen. Daar kwam een eind aan met het aanbreken van het studentenleven in
verschillende steden en het team viel uiteen. Pas twintig jaar later heb ik de sport weer
opgepakt en drie jaar geleden kwam ik terug bij Flash. De club is veranderd, maar weer is er
die gezelligheid van toen om tegen en met anderen te badmintonnen. Wel ben ik fanatiek
gebleven. Ik vind het daarom zo leuk om mee te doen aan de recreantencompetitie. Weer
samen een team vormen met een aantal mensen. (Heb ik daarmee je vraag beantwoord Ko
uit een eerdere Nieuwsflash of de competitie mij iets extra’s brengt?)

Hoe lang speel je al badminton?
Ik heb als tiener 6 jaar gespeeld en nu alweer 3 jaar als dertiger.

Wat maakt badminton voor jou aantrekkelijk?
Tja, het spelletje op zich. Ach, en je probeert wel eens wat uit. Buikdansen bijvoorbeeld,
maar als ik mezelf dan in die grote spiegels zag, moest ik denken aan een plank. Squash
geprobeerd, want ook daar mag je met een racket slaan. Maar balletjes zijn lang zo leuk niet
als shuttles en zo’n glazen kooi met blinde muur is het ook niet helemaal voor mij. Terug
naar de basis, dus badminton. Lekker rennen in een zaal. Niet afhankelijk van het weer. Het
is een snel spelletje en ik heb nog veel te leren, dus ik kan jaren vooruit!

Wie zou je het liefst van de baan af willen slaan?
Zonder uitzondering: Iedereen! Lukt natuurlijk niet, maar de wil om het spelletje te winnen is
er altijd.

Hoe ziet een geslaagde badminton wedstrijd of –avond er in jouw ogen uit?
Een fijne training hebben gehad en daarna een mooie partij spelen (en winnen ☺) is in mijn
ogen de ideale speelavond.
Een mooie partij is natuurlijk dat je er beiden voor moet knokken en dat de stand nagenoeg
gelijk op gaat. Uiteraard wordt het een drie-setter. Verliezen is dan ook goed, want je hijgt uit
en wist het zweet van je voorhoofd met een voldaan gevoel. Samen daarna wat drinken aan
de bar en een leuk gesprek is een mooie afsluiter. Is dit seizoen ook zeker weer gebeurd in
de recreantencompetitie.

Waar ben je buiten badminton vooral mee bezig?
Vier kinderen, een man, twee honden, een sociaal leven en mijn werk bij de GGZ houden mij
heel druk bezig. Soms kom zelfs ik niet toe aan mijn avondje badminton. Wat ik inhaal door
af en toe mee te doen aan een toernooi.

Aan wie geef je de pen door?
Aan Ruben Orij, omdat ik benieuwd ben naar zijn badmintonverhaal en daar nog niet eerder
naar gevraagd heb. Mijn vraag aan jou Ruben is of je mee zou spelen in een
herencompetitieteam of in een gemengd team en waarom?
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Bestuur Flash de Mare:
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Mildo Buitendijk
Aletta Jacobsstraat 37
1827 MK Alkmaar
072-5645654
voorzitter@flashdemare.nl

Hans Schulze
Bergerweg 81
1816 BP Alkmaar
072 511 5749
secretaris@flashdemare.nl

Herman van de Bovenkamp
Hannie Schaftstraat 3
1827 LM Alkmaar
072-5613099
penningmeester@flashdemare.nl

Ledenadministratie
Ilse Smit
Hulkstraat 6
1826 CL Alkmaar
Ledenadministratie@flashdemare.nl
072-5116635

Jeugdcommissie:
Huib Abel
Mildo Buitendijk
Riëtte Boom
Hans Schulze
Ilse Smit

jeugd@flashdemare.nl

Activiteitencommissie:
Hans Schulze

activiteiten@flashdemare.nl

Redactie NieuwsFlash:
Herman van de Bovenkamp

redactie@flashdemare.nl

Voor meer informatie over FLASH DE MARE kijk je op onze website:

www.flashdemare.nl

of mail je naar info@flashdemare.nl

Vanaf 19 januari in de winkel
DE NIEUWE HISTORISCHE ROMAN
VAN:
Simone van der Vlugt

RODE SNEEUW
IN DECEMBER
www.simonevandervlugt.nl
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