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Hallo badmintonner,
Een nieuw seizoen, een nieuwe Nieuwsflash. Voor sommigen de eerste, voor de
meeste een bekend informatiepunt voor de leden van onze vereniging.
De NieuwsFlash is een middel om terug te kijken en vooruit te blikken.
Terugkijken doen we naar het einde van het seizoen. Hier hebben de jeugdleden
gestreden om jeugdkampioen te worden. Een verslag hiervan zal in de volgende
NieuwsFlash volgen.
Bij de recreanten is op 20 juni het clubtoernooi gespeeld. Vanwege zomer en voetbal
een iets andere insteek dan voorgaande jaren, maar daarom niet minder uitdagend.
Vooruitkijken doen we naar de algemene ledenvergadering van 19 september (vanaf
19.30 uur). De notulen van de afgelopen ALV, de financiële stukken en de begroting
voor komend jaar vindt je verderop in dit nummer.
En natuurlijk wil ik op deze plaats de aandacht vestigen op ons Victorie toernooi op
zondag 7 oktober.
’s Ochtends speelt de jeugd van diverse verenigingen vanaf 9.00 uur tegen elkaar.
’s Middags nemen de recreanten uit Noord Holland het tegen elkaar op.
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
Op 19 september is vanaf 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering in het Sportcafé.
De agenda, notulen vorige vergadering, de financiële stukken alsmede de begroting vind je
op de volgende bladzijden. De Algemene Ledenvergadering is het middel om als lid je stem
te laten horen.
We vinden het allemaal leuk om te badmintonnen. Om dat te realiseren zullen er altijd een
aantal leden de algemene taken op zich moeten nemen. De taken zijn gevarieerd van
eenmalig tot wekelijks. Als bestuur willen we graag meer bieden dan alleen plek om een
shuttle heen en weer te slaan. Maar voor activiteiten als victorietoernooi, (jeugd-) training,
regiocompetitie, jeugdcompetitie of uitwisselingen zijn personen nodig die dit oppakken en
begeleiden. Gelukkig hebben we diverse actieve leden die een groot aantal activiteiten
oppakken. Maar door natuurlijk verloop komen er ook taken vacant. Daarom doen we een
beroep op jou voor onder andere onderstaande functies:

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.

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.
Afgelopen jaar hebben Wendy en Ilse een langdurige test gedaan van verschillende shirts
om als nieuw clubshirt te dienen. Hier is een apart heren en dames shirt uit gekomen.
Op 12 en 19 september is Wendy ’s avonds in de zaal, waar je de shirts kan passen en
bestellen. Op de rode shirts wordt het nieuwe logo gedrukt. Als alles goed gaat, zijn de
shirts voor het Victorietoernooi klaar.
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Agenda Algemene Ledenvergadering 19 september 2012
Aanvang: 19:30 in het Sportcafé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen van de ALV van 21 september 2011
Verslag ledenadministratie en penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie volgend jaar
Begroting seizoen 2012/2013
Verslag jeugdbegeleiding
Verkiezen nieuwe bestuursleden
- aftredend en niet verkiesbaar: Ilse (ledenadministratie)
Mildo treedt af als voorzitter, maar blijft wel in het bestuur
De functie van voorzitter is hierdoor vacant.
- verkiesbaar:
Wendy Oud wil de ledenadministratie van Ilse overnemen
9. Jubileumfeest 23 maart 2013
10. Rondvraag
11. Sluiting
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 september 2011
Aanwezig namens het bestuur: Wim v/d Vlugt, voorzitter (aftredend), Mildo Buitendijk, vice voorzitter
en ledenadministratie, Herman van den Bovenkamp, penningmeester, Marga van den Heuvel,
secretaris (aftredend).
Afwezig: Sander Mantel, lid (aftredend), Hans Schulze.
Aanwezige leden: Dirk Goed, Jan Roos, Albert Neelis, Corry Kakebeen, Wil Kakebeen, Marcel van
Veen, Wendy Oud, Riette Boom, Jan, Ed v/d Veer, Ko Barhorst, Jos Kiebert, Jenny Kruit, Ruben Orij
en Ilse Smit.
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De vereniging heeft een bewogen jaar
achter de rug met het opstappen van trainers halverwege het seizoen. Vanuit het bestuur zijn er
oplossingen gevonden om de trainingen op te vangen (Hans, Mildo en Herman). Met grote dank aan
Huib Abell die de trainingen voor de jeugd en de senioren op zich heeft genomen. Ook wordt stil
gestaan bij het overlijden van jeugdleider Joke Groenewoud. We zullen haar missen. Alle vrijwilligers
bedankt voor hun inzet voor onze badminton vereniging. Jos Janson voor het organiseren van het
jaarlijkse etentje. Jan Roos voor de uitwisseling met Zandvoort. Riëtte voor haar hulp bij de jeugd
training. Ilse Smit voor jeugd/activiteiten. Frank Molenaar voor het organiseren van de Rabobank
Sponsor fietstocht en het team leiderschap voor de BBO competitie. Jenny Kruit gaat zich inzetten
voor het Jubileum feest van Flash de Mare. Mocht je ook interesse hebben om mee te denken en te
helpen? Sluit je aan bij de jubileum commissie!
De doelen die gesteld zijn afgelopen seizoen zijn behaald.
* De opstap-competitie voor de jeugd gaat dit jaar van start.
* De BBO competitie, heet inmiddels anders, maar Flash de Mare werd afgelopen seizoen door twee
teams vertegenwoordigd.
* Het ledenaantal is op peil gebleven.
Het Victorie toernooi gaat 2 oktober weer gespeeld worden in onze eigen zaal. Meer informatie over
het toernooi en het inschrijfformulier, kun je vinden op onze website. Dit jaar organiseren we ook een
tombola. De opbrengst zal deels worden besteed aan de kosten van het toernooi. Wat daarna over is
gaat naar de pot voor het jubileumzegels. Mocht je als lid nog nieuwe spulletjes hebben voor de tafel
dan is dit van harte welkom. Inleveren kan bij Wendy en Ilse.
2) Vaststellen en goedkeuren notulen ALV 22 september 2010.
Geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen van vorig jaar. Hierbij goedgekeurd.
3) Verslag ledenadministratie (Mildo) en penningmeester (Herman)
ledenadministratie: Het ledenaantal is goed op peil. Er is een lichte groei zichtbaar van 89 leden naar
99 leden op het eind van het seizoen. Bij de senioren zijn er twee mensen bij gekomen en bij de

4

junioren 8. Er is een hoog verloop bij de jeugd, maar dat is een vrij normaal patroon. Als vereniging
hopen we dat wel te verbeteren. Daarom wordt er veel energie gestoken in het opzetten van de
opstap competitie, toernooitjes, uitwisselingen met andere verenigingen en goede trainingen. Als de
jeugd meer leert en kansen krijgt zich verder te ontwikkelen in (competitief) spel, kunnen we de jeugd
wellicht langer vasthouden bij de club.
penningmeester: Zie het financiële overzicht in de bijlage. Over het afgelopen jaar kan gezegd worden
dat er wat meer is binnengekomen dan verwacht. Dat is enerzijds doordat er meer leden zijn
gekomen, dus meer contributie en anderzijds door 10,- euro extra in rekening te brengen als men te
laat betaalt.
4) Verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Martie Koning en Dirk Goed. Zij hebben het financiële
jaarverslag goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend.
5) Benoeming kascommissie volgend jaar
Dirk Goed en Jan Roos (reserve Ed v.d Veer) melden zich aan voor de kascommissie voor seizoen
2011/2012.
6) Begroting 2011/2012
Verwacht wordt dat er iets minder inkomsten zullen zijn dit jaar vanwege een voorzichtige schatting
van het ledenaantal. De zaalhuur gaat iets omhoog en ook spelen we nu de maand juni door. De
kosten voor een trainer zullen iets stijgen. Ric Smakman traint de jeugd en geeft ook les aan
nieuwkomers en senioren die daar behoefte aan hebben. Twee jeugd begeleiders willen de opleiding
gaan doen (Hans en Mildo) tot sportleider2?. De kosten worden betaald door de vereniging. Om
bovenstaande zaken te bekostigen is het voorstel om de contributie dit jaar voor iedereen met 5,- euro
te verhogen. Alle aanwezige leden gaan met dit voorstel akkoord.
Jenny vraagt of restitutie van contributie geld mogelijk is als een lid langdurig geblesseerd raakt. Dit is
mogelijk en kan men aanvragen via de ledenadministratie.
7) Verslag jeugd begeleiding
Mildo doet verslag: We zijn blij met Ric Smakman die de jeugd gaat trainen dit seizoen. Hij gaat hen
als eerste voorbereiden op het Victorie toernooi. Welke plaats gaat vinden op 2 oktober. Het zou leuk
zijn als Flash de Mare, net als vorig jaar, goed vertegenwoordigd is. Inschrijven kan via de website.
Het Victorie was vorig jaar een succes. Er speelde maar liefst 27 jeugd leden mee, waarvan 16
kinderen van onze eigen vereniging. Ook het kind-ouder toernooi was een geslaagd toernooi. Twee
zwarte pieten maakten er een gezellige boel van. In december ging vervolgens de badminton battle
van start. Er werd gestreden tegen BC Bergen en Geestmerambacht. Deze badmintonbattle is door
onze vereniging gecoördineerd. Dit jaar zijn we eerste geworden met het eerste jeugdteam en tweede
met het tweede jeugdteam. Door het vele werk wat er aan vast zit, is besloten samen te gaan werken
dit jaar met Badminton Nederland middels de Op Stap Competitie. We hopen met een aantal teams te
beginnen dit jaar. In het begin van 2011 was er het Kuiken toernooi bij ´t Vennewater in Heiloo. Fijn
dat er ook ouders waren van de jeugd die wilden helpen. Ouders bedankt! Hierna zijn de
clubkampioenschappen gestart. Dit keer was ervoor gekozen om alleen enkels te spelen in een poule
systeem met kruisfinales. Er waren drie leeftijdscategorieën. Het systeem is door de jeugd met
enthousiasme ontvangen. Eindejaarsafsluiting was dit jaar met een spellencirquit in de zaal.
8) verslag PR
Hans verzorgt de pr. Hij kan zelf nu niets vertellen, omdat hij op vakantie is. Hij laat weten dat indirecte
pr, de beste blijkt te zijn tegenwoordig. Mond op mond reclame is dus heel belangrijk voor de club. Net
als het hebben een goede website. Verder is het lastig om een stukje geplaatst te krijgen in een
weekblad, vanwege het vele aanbod wat zij krijgen van clubs en verenigingen. Populairdere clubs
krijgen voorrang. Wijkkrant de Mare Daalmeer is gestopt. Uitwijken naar een andere wijkkrant met
verspreidingsgebied Vronermeer, St. Pancras, Daalmeer. Of Hans daar een stukje voor wil schrijven.
9) Verkiezen en herkiezen bestuursleden
Aftredend: Wim, Marga, Sander is reeds gestopt. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
Mildo stelt zich verkiesbaar als voorzitter en krijgt de hamer van Wim aangereikt. Geen van de leden
heeft bezwaar. Ilse stelt zich verkiesbaar als bestuurslid met aandachtsgebied jeugd en
ledenadministratie. Geen van de leden heeft bezwaar.
Herman is verkiesbaar en blijft ook komend seizoen onze penningmeester. Hans blijft als algemeen
bestuurslid met aandachtsgebied PR.
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10) Rondvraag
Ko stelde tijdens de vergadering de vraag of lidmaatschap van de jeugd bij de Bond consequenties
heeft voor de senioren. Op dit moment lijkt dit niet zo te zijn, maar zaken zijn wat onzeker voor de
toekomst in verband met een nieuwe voorzitter en bestuur bij de Badminton Bond.
11) Sluiting
Iedereen van de leden wordt er op geattendeerd dat de Grote Clubactie van start is gegaan en men
loten kan kopen om de club te ondersteunen en misschien een leuke prijs te winnen. Boekjes met
loten liggen in het Sportcafé en in de zaal. Vraag er gerust naar en koop!

Balans per 31 mei 2012
Balans

Shuttles
Shirts

31-5-2011
2010-2011
1.150

31-5-2012
2011-2012
800

-

Debiteuren

Kapitaal
Resultaat

1.150

800

105

Bank

2.541

Spaarrekening
Giro

6.371

2010-2011

2011-2012

6.614
1.062

7.676
227

Kapitaal

7.676

7.903

Crediteuren

2.491

670

-

28

-

-

7.744
-

Banksaldo

8.912

7.772

10.167

8.572

8.572

10.167

Verloop leden seizoen 2011 – 2012

Aantal leden
Jeugd
Recreanten

Start
2011

half jaar

gestopt

22
47

12
9

einde jaar
3
31
1
55

69

21

4

86

Begin

Opgezegd Start 2012
1
4
28
2
4
53
3

8

81

6
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Kollem van Simon

Sportzomer misgelopen
Zo! Iedereen weer terug na deze zinderende zomer? Want dat was me er eentje, niet?
Niet alleen vestigde het weer opeens een seizoensrecord, waar het eerder te vroeg
gepiekt leek te hebben. Ook op alle zenders was al gemeld: het werd ook sportief een
gloeiend heet uitzendschema. En..? Is het u bevallen?
Ineens moet ik denken aan hoe het begon, offe… niet begon: Oranje in Oekraïne, weet u
het nog? Laten we het er maar op houden dat het hotel in de verkeerde stad stond. De
kwalificatie-rondes waren “we” in elk geval ongeslagen. Daarna is het deze zomer tussen
sport en mij niet meer goed gekomen (het weer tijdens de oranje EK-farce trouwens ook
niet). De Tour de France is ineens ook al weer voorbij en blijkt behalve gewonnen zelfs
jaren later nog (en dan meteen 7 x tegelijk!) ook verloren te kunnen worden... Ik heb
mijn goeie kijktijd er dit jaar niet meer aan vermorst. Ik piek in het voorjaar alleen de
Belgische klassiekers mee: je weet tenminste zeker dat iedereen op meer dan water en
druivensuikers fietst, maar ze moeten wel allemaal over dezelfde kl*te kasseien en idem
“muren”. Geen ruimte voor vieze ploegenspelletjes en het is in 1 dag gedaan!
Van Wimbledon heb ik om onduidelijke redenen geen klap gezien en daarna kwam dan ook al in Engeland- het klapstuk van deze zomer: de Olympische Spelen! Mèt de moeder
van alle sporten: schaken… eh… atletiek. De openingsceremonie is altijd mijn favoriet.
Kan ik met gerust hart overslaan: wel veel sporters te zien, maar geen prestaties. Maar
daarna barst het feest dan ook helemaal waanzinnig los! Want zeg nou zelf, 1 x in de 4
jaar: da’s net alsof het 4 weken lang de 29e februari en iedereen jarig is!
Helaas had mijn vrouw me deze winter zo ver (oeps… bijna “gek” geschreven… ze leest
gelukkig nooit m’n kollems) gekregen een caravan te kopen en ze werkt in het
onderwijs, dus… u begrijpt: we waren 14 juli op pad en 30 augustus terug. Een klein
voorschot, zeg maar, op -wie weet wanneer- ons pensioen. Het budget stond echter
maar 1 schotel toe, dus dat werd de onontbeerlijke skottelbraai en niet de
satellietantenne. Gevolg: het werd ineens zomer en ik heb 6 weken geen TV gezien, veel
gefietst, gezwommen en geluierd. Alleen niet gelopen, anders kon ik zeggen dat ik
ge”triathlon”d had. Maar, laat ik eerlijk zijn, de enige sport die ik nog bedrijf is
gewichtheffen. Mijn PB (persoonlijk record voor wie geen sport kijkt): 50 cc (zo’n
heerlijke Duitse pul bier. Wat was ‘t warm hè!?) Dus mijn zomer was, eigenlijk best wel,
zeg maar, sportief.
Afijn, jullie gaan allemaal weer fijn aan de slag. Eerst nog even gezellig bijkletsen op…
eh… na de jaarvergadering en dan veel plezier dit nieuwe seizoen! Dat u de slag maar
niet mag missen… ;-)
Over Schaken gesproken: waar voetbalt Ruben eigenlijk dit seizoen? Want ik heb
blijkbaar ook nog eens het begin van de MickeyMouse-competitie gemist. Er zijn al 3
wedstrijden gespeeld en alle clubs hebben hun spelerskaartjes bij de C1000 met elkaar
geruild. “We” hebben onder Ome Louis zelfs alweer -voor het eerst in eeuwengeïnterland tegen de “Rode Duivels”. En verloren, hoorde ik. Vanavond de Turken, heb
maar niet gekeken, sorry. Ik denk dat ik mijn album maar op Marktplaats zet. Of heeft
een van jullie interesse?
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JEUGD
Victorietoernooi
Op zondag 7 oktober spelen we weer het victorietoernooi. Vanaf 9.30 uur speelt de jeugd
van verschillende verenigingen uit Noord Holland tegen elkaar. Kosten zijn € 4,- vooraf. De
inschrijving is individueel. De poules worden op leeftijd en ervaring ingedeeld.

Inschrijven kan tot 26 september via de website www.flashdemare.nl. Hier kan je ook
meer informatie vinden.
Evaluatie enquête opstapcompetitie.
In 2011 zijn we begonnen met de opstapcompetitie voor de jeugd. In competitie verband
wedstrijden spelen tegen verenigingen uit de omgeving. Net wat fanatieker, meer uitdaging
met als doel meer plezier in het spel te krijgen. Na een eerste jaar is het goed om de spelers
naar hun ervaring te vragen. Dat hebben we gedaan met een enquête.
Lastig bij de analyse van de resultaten is dat er in drie verschillende poules
is gespeeld, met ieder hun eigen aantal wedstrijden en hun eigen
ervaringen.
De Opstapcompetitie wordt door de meerderheid leuk gevonden. De
meesten vinden het aantal wedstrijden goed, maar drie van de oudere
jeugd vinden het aantal te weinig. Alle jeugdigen vinden de reistijd goed. In twee gevallen
wordt de voorbereiding op de wedstrijden als te weinig beoordeeld, de anderen vinden de
aandacht daarvoor goed. Er is duidelijk dat er veel aan te merken is over de te grote leeftijden niveauverschillen in de Opstapcompetitie. De begeleiding wordt zeven keer als goed
gewaardeerd en twee keer als onvoldoende; dit wordt in de enige extra aanmerking door een
sportervaren ouder uitvoerig onderbouwd. De meerderheid laat open of hij/zij in het seizoen
2012-2013 mee zal doen in de Opstapcompetitie. Dit, de vooral positieve evaluatie van de
Opstapcompetitie en het feit dat niemand “nee” gezegd heeft tegen het doorgaan met de
Opstapcompetitie is voor het bestuur van Flash de Mare de basis om met klem een oproep
te doen aan de leden en de ouders van de jeugd.

Gezocht: Coördinator Jeugdcompetitie
Afgelopen jaar werd de jeugdcompetitie door mij gecoördineerd. Maar na het overlijden van
m'n vrouw Joke, wil ik graag deze bezigheid aan iemand anders overdragen.
Onze vereniging is geen commerciële organisatie en kan alleen bestaan doordat mensen
vrijwillig een of meerder taken op zich nemen. Daarom zijn we op dit moment hard op zoek
naar een nieuwe Coördinator Jeugdcompetitie. De activiteiten concentreren zich aan het
begin van het seizoen (wedstrijdschema en teamindeling). Begeleiding van de teams bij de
wedstrijden kan in samenspraak met de ouders bij hen gelegd worden.

•
•
•
•

De coördinator:
overlegt met jeugdtrainers over de teamindeling
informeert competitiespelers (en ouders) m.b.t. competitiewedstrijden (tijdstip en locatie)
is aanspreekpunt voor de badmintonbond over de Opstapcompetitie
is contactpersoon voor regionale badmintonclubs m.b.t. jeugdcompetitie
Indien we op korte termijn geen jeugdcoördinator vinden, kunnen wij dit seizoen geen
jeugdcompetitie aanbieden. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met mij
opnemen.
Mildo Buitendijk
webmaster@flashdemare.nl
072-5645654
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Recreanten
Rabobank Sponsorfietstocht
Weersvooruitzichten: storm, regen en wellicht onweer. Kortom de juiste ingrediënten voor
een spetterende fietstocht waren in ruime mate aanwezig. Ik twijfelde zelfs even of het door
zou gaan. Desalniettemin toch maar naar het hoofdkantoor van de Rabobank gefietst om de
deelnemers van onze vereniging op te vangen.
Na het grote succes van vorig jaar, schreven we ons wederom in voor deze fietstocht. Het
doel: een extra financieel duwtje in de rug verdienen voor de sportvereniging die een
bankrekening heeft lopen bij de Rabobank. Minstens 10 leden moeten een afstand van 30
km met de fiets afleggen. Elk lid dat deze afstand met een goed gevolg afgelegd had, kon
€30 opstrijken voor de vereniging met een maximum van € 300. Het enige probleem was
echter: we hadden niet genoeg aanmeldingen en afvallers. Maar met de overtuiging dat toch
genoeg leden op kwamen dagen, bestelde Herman en ik dapper 10 oranje Rabo tasjes (met
een flesje water, rolletje pepermunt en kaart). 10 tasjes, want we wilde toch die € 300 binnen
halen, goedschiks dan wel kwaadschiks ;-) En inderdaad, we kregen steun uit onverwachte
hoek. Hans van badmintonvereniging Vennewater uit Heiloo kwam ons fietsteam versterken.
Frank Esser, Wim van der Vlugt, Mildo & Vera Buitendijk, Marcel van der Veen en Jenny
Kruit vulden ons topteam aan. En toen begon het lange wachten. We mistten namelijk nog 2
dames: Wendy en Ilse, waar waren ze? Helaas bleek dat ze naar het oude Rabobank
hoofdkantoor waren gegaan. Wij konden ze niet telefonisch bereiken en moesten onder druk
van de tijd vertrekken zonder de dames. Jammer maar volgend jaar beter!
Ondanks de valse start verliep de route prima. Het weer viel mee. De grootste afstand
hadden we wind in de rug, haalden een hoop fietsers in door onze spirit en tempo.
Onderweg hebben we geen regen of ander soortig onweer van betekenis gehad gelukkig. De
finish werd zonder kleerscheuren gehaald. Het was gezellig en de poen binnen. Voor
herhaling vatbaar in ieder geval. Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie inzet!
Frank Molenaar

Heren en Dameskapsalon FIGARO
Knippen zonder afspraak
Geesterweg 16
1815 CS Alkmaar
072-5112538
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Clubtoernooi op woensdag 20 juni 2012: een primeur.
Voor zover ik weet is dat voor de eerste keer gebeurd in de geschiedenis van Flash de Mare:
een Clubtoernooi om de titels beste speelsters en spelers in de club in juni. Het bestuur had
ervoor gekozen om in de verlenging van het seizoen naar eind juni iets specifieks aan te
bieden.
Natuurlijk was het risico van een geringe opkomst gegeven, maar Herman wist met het oog
op de Europese sportkalender de juiste datum te kiezen en dat is gelukt. Op woensdag
kwamen in de periode tussen 19:30 en 20:00 vijf dames, 17 heren en een jongeman –
Steven – die lid is van de jeugdafdeling bij elkaar om met elkaar te vechten om de eeuwige
roem van clubkampioen 2012. De wedstrijdformule was gelijk aan de gewone speelavonden
namelijk teamvorming door loting van telkens vier speelsters en spelers. Er werden vier
rondes met telkens precies 10 minuten gespeeld en de leden hielden de gewonnen en
verloren punten op een formulier bij. De wedstrijdleiders waren Marcel van Veen en Hans
Schulze. Zij hebben direct na de wedstrijd de punten gescoord en kamen tot het volgende
resultaat:
Dames (in volgorde van plaats 1 naar plaats 3)
Riëtte, Anette, Jenny
Heren Ko, Mildo, Herman
De poedelprijzen gingen naar Wendy en Jos K.
De wedstrijd liep goed en de stemming in de warme hal was prima.
Nadat iedereen klaar was met spelen en naar het Sportcafé gekomen was, vond de
prijsuitreiking onder bijval van alle aanwezigen plaats. Het is natuurlijk niet mogelijk om voor
iedereen te spreken, maar ik had de indruk dat het voor iedereen een geslaagde avond was.
Dat valt te zien als we naar de foto’s kijken die Detlef Wolf gemaakt heeft. En een foto zegt
immers meer dan duizend woorden.
Hans
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Regiocompetitie
Al diverse jaren speelt Flash de Mare mee in de regiocompetitie. Hierin spelen diverse
recreanten verenigingen tegen elkaar met een mix team. Net wat fanatieker, maar vooral
gericht op het plezier in het spel. Ook komend jaar willen we hier weer aan mee doen.
Omdat er bij diverse verenigingen meer heren, dan dames beschikbaar zijn voor deze
competitie heeft de vraag ons bereikt of er animo is voor een herenteam. Vandaar
onderstaande oproep:
Dit is een oproep aan alle HEREN van Flash de Mare die van een spannende wedstrijd
houden.
Op dit moment wordt er gekeken of er genoeg animo is bij enkele clubs voor een
HERENTEAM in de recreantencompetitie. Dat betekent dat je een aantal wedstrijden thuis
speelt op de speelavond, maar ook dat er enkele uitwedstrijden gespeeld gaan worden op de
speelavond van de andere clubs. De reis afstanden zijn klein, omdat er gekeken wordt naar
badmintonverenigingen in de buurt.
Durf jij? Meldt het bij mij!
Ook voor vragen (of bijvoorbeeld het mix-team) kun je bij mij terecht.
Ik wens jullie allen een sportief seizoen toe,
Met vriendelijke groet,
Ilse Smit (ilse@postmap.nl)

Agenda:
De agenda voor dit seizoen wordt de eerst komende bestuursvergadering opgesteld.
Je kan je natuurlijk inschrijven voor het Victorietoernooi op zondag 7 oktober. Vanaf
13.00 uur organiseren we in onze eigen hal een recreanten toernooi waarin speler
van diverse verenigingen het tegen elkaar opnemen.
Inschrijven kan tot 26 september via de website www.flashdemare.nl
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Bestuur Flash de Mare:
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Mildo Buitendijk
Aletta Jacobsstraat 37
1827 MK Alkmaar
072 564 5654
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
072 561 3099
penningmeester@flashdemare.nl

Ledenadministratie
Ilse Smit
Hulkstraat 6
1826 CL Alkmaar
072 511 6635
Ledenadministratie@flashdemare.nl

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

Genomineerd voor de NS-publieksprijs 2012

IN MIJN DROMEN
Van Simone van der Vlugt
Breng ook je stem uit op:

www.nspublieksprijs.nl
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