
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

Woensdagavond 

Sporthal Alkmaar Nood, Arubastraat 6, Alkmaar (naast Dalton College) 

Jeugd van 6 - 12 jaar 18:00 - 19:00 uur 

Jeugd van 12 -18 jaar 19:00 - 20:15 uur 

Recreanten vanaf 16 jaar  20:15 - 22:30 uur 

Donderdagochtend 

Sportcomplex Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar 

Senioren vanaf 55 jaar 10:30 - 11:50 uur 
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Van de redactie  
 
Na onze eerste Nieuwsflash van januari hebben we veel leuke, enthousiaste reacties 
gehad. Dank daarvoor! Ook deze editie hebben we weer met veel plezier gemaakt. 
Maar dat doen we niet alleen! Het bestuur levert ons altijd wel het een en ander aan, zo 
staan er deze keer twee belangrijke artikelen in, onder andere over het privacybeleid. 
Maar ook ‘gewone’ leden hebben zo hun bijdrage. Zoals “in de pen” maar ook de 
verslagen van de 55+ groep, de competitieverslagen, leuke en/of bijzondere momenten 
die beschreven worden, kortom, er is voldoende input vanuit diverse hoeken! 
We willen eenieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze Nieuwsflash! 
 
Het seizoen is momenteel in volle gang; de jeugd traint elke week gedreven en 
enthousiast, de competitie draait volop, de 55+ groep heeft net een toernooi achter de rug. 
Vanuit de jeugd is er deze keer een foto en beschrijving van hun favoriete spel, tevens kan 
ook vermeld worden dat er middels een enquête (over de training) onder de jeugd weer 
input is gegeven aan de trainers. Ook kunnen jullie onder andere competitieverslagen 
lezen, is er een stuk over de clubkas campagne en zijn er natuurlijk weer ‘wist-je-datjes’. 
Kortom, een goed gevulde editie weer en we hopen dan ook dat jullie met veel plezier 
deze Nieuwflash zullen lezen. 
 
Helaas is het sportcafé door omstandigheden gesloten, hierover hebben jullie enige tijd 
geleden bericht ontvangen. We weten ondertussen wel dat het goed gaat met Simon en 
dat de operatie goed is verlopen. We wensen hem natuurlijk het allerbeste toe en hopen 
dat hij er over een tijd weer is, waardoor we met elkaar weer gezellig kunnen ‘nazitten’. 
 
En nogmaals, mocht je een leuke, grappige, sportieve, belangrijke, spannende, gezellige, 
inspirerende, vernieuwende, grote of kleine bijdrage willen leveren een de Nieuwsflash, 
schroom niet en laat het ons weten! 
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Agenda 

 
10 mei 2018  Geen badminton op donderdag ivm Hemelvaart 
16 mei 2018  Geen badminton op woensdag ivm examens 
23 mei 2018  Geen badminton op woensdag ivm examens 
 

Toernooidata 
 
7 april 2018  Open mix-dubbel toernooi bij BC Bergen 
7 april 2018  Jaarlijks kind-ouder toernooi bij Flash de Mare 
8 april 2018:  Liefhebbers-toernooi georganiseerd door Wijcker BC, Beverwijk  
15 april 2018:   Narcistoernooi georganiseerd door De Burcht. Sporthal Veerburg,  
   Anna Paulowna 
15 april 2018  Open 35+ toernooi Vennewater, Heiloo 
15 april 2018  Open Mix toernooi, Almere 
28 april 2018 Kaling toernooi, in Nieuw-Vennep Een toernooi (Amerikaans 

Mixed/dubbel), waarbij sportiviteit, gezelligheid en lekker eten 
samengaan 

2 juni 2018 3e Uduk Tjampur Mix-Dubbel Invitatie toernooi, BC TopFlight, 
Hoofddorp 

2 juni 2018  Oma’s Benefiet toernooi, Bergen 
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Privacybeleid 

Op 25 mei a.s. doet een nieuwe (Europese) wetgeving zijn intrede. De AVG, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, is vanaf die dag van kracht. Strengere regels bieden betere 
bescherming van persoonsgegevens en geven aan hoe bedrijven en organisaties met deze 
informatie om moeten gaan. Een eerste actie is om alle persoonsgegevens die je niet per se nodig 
hebt te verwijderen. Daarna zorg je ervoor dat de persoonsgegevens die je wel nodig hebt goed en 
veilig opgeslagen zijn. Alleen bevoegde personen mogen bij deze gegevens. In geval van onze 
vereniging mag alleen het bestuur daarbij. Over alle gegevens die worden vastgelegd moet worden 
nagedacht of deze noodzakelijk zijn voor ons als vereniging. Wij moeten ons zelf wat vragen 
stellen; zijn adresgegevens wel nodig om te hebben, of de aanduiding man/vrouw, waarom we een 
geboortedatum willen hebben van een lid en een telefoonnummer. Als bestuur zullen we ons 
daarover moeten buigen en dat moet tot uiting komen in een privacy beleid. Daar zijn we al druk 
mee bezig. In dat beleid komt ook te staan hoe een lid van de vereniging op kan vragen welke 
gegevens van hem of haar vastgelegd zijn en hoe daar inzage in te krijgen. Kortom, in het privacy 
beleid moet komen te staan waarom we bepaalde gegevens van onze leden willen hebben en wat 
we daar mee doen en wat doen we eraan om deze gegevens te beschermen. 

Het is momenteel al zo, dat we gegevens van onze leden niet ter beschikking stellen aan anderen, 
niet aan bedrijven en niet aan leden die daarom vragen. Het enige wat wij doen is in een ledenlijst 
bijhouden en we hebben een overzicht wie erop welke avond speelt. Daarnaast geven we die lijst 
aan de trainers/begeleiders van onze groepen. We gaan nu alleen vastleggen welke gegevens 
beschikbaar gesteld worden. Niet alle gegevens hoeven noodzakelijkerwijs in elk overzicht weer te 
worden gegeven. We zullen dan ook kritisch kijken naar het doel van het overzicht en voor dat doel 
de gegevens op een lijst zetten. Een bijlage bij het privacy beleid met een overzicht van alle lijsten 
die we (gaan) maken en uitgeven en welke gegevens daarop staan, is een mogelijkheid.  

Het is zelfs zo dat we als bestuur geacht worden om een geheimhoudingsverklaring omtrent de 
persoonsgegevens te ondertekenen en dat we daar mee beloven op zorgvuldige wijze om te gaan 
met jullie gegevens. De leden van het bestuur zijn ook de enige die bij jullie gegevens kunnen 
komen!  

Voor ons wordt het voor een deel eigenlijk op papier zetten wat we al doen. Regelmatig krijgen we 
de vraag of we een ledenlijst ter beschikking willen stellen aan een groep of individu. Dat doen we 
niet. Als leden informatie van elkaar willen hebben, zullen ze dat onderling met elkaar moeten 
delen. Wij geven het niet. Ook geen telefoonnummers of e-mailadressen.   

Het privacy beleid wat we straks als bestuur zullen hebben opgesteld en voor de vereniging gaat 
gelden, stellen we uiteraard ter beschikking aan al onze leden. De datum van 25 mei zullen we 
daarbij natuurlijk aan houden. Voor die datum zullen jullie een exemplaar van het privacy beleid 
ontvangen via de e-mail.  

Wil je wat meer informatie terugvinden over de AVG en wat wel of niet mag, kijk dan eens hier; 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-
beroepsorganisaties 

Op deze site staat veel meer dan alleen maar over wat verenigingen moeten doen. Misschien ook 
gewoon interessant om te lezen wat je rechten zijn als lid, klant, medewerker, of wat ook in deze 
wereld vol met registraties. 

Namens het bestuur 

Ko Barhorst 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties
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In de pen…….Wil 
 
 
Hoe en wanneer ben je in aanraking gekomen met badminton? 
 

In 1998 ben ik lid geworden van Flash de Mare. 
 
Ik ben begonnen met 15 lessen: clear, drop, lob, smash, service, steken, backhand en 
forehand, loopwerk en de spelregels. 
 
Hoe lang speel je al badminton? 
 

Ik speel nu al 20 jaar badminton. 
 
Wat vind je leuk aan badminton? 
 

Badminton is gewoon kicken!! 
 
Hoe ziet een geslaagd avondje badminton er voor jou uit? 
 

Een geslaagde badminton avond en - ochtend is voor mij de combinatie van inspanning, 
ontspanning, vaardigheid, uitdaging en vooral de gezelligheid.  
 
Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 
 

Mijn andere hobby’s zijn wandelen en fietsen. 
 
Zou je nog iets anders willen vertellen over jezelf? 
 

Ik ben Wil Kakebeen, geboren in Indonesië (Java) in 1948 en geëmigreerd naar Nederland 
in 1958. 
 
Als je een mooie kleine kale lieve goedlachse jonge god ziet lopen, dan zie je Wil 
Kakebeen! 
 
Aan wie geef je ‘de pen’ door? 
 

Ik zou de pen graag aan Marijke overdragen. 
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Man of the match 

 
Een bizar avondje voor de mannen van Team 2 
 
Woensdag 31 januari stond een thuiswedstrijd tegen Castricum op het programma. Die 
club kennen we goed. We komen elkaar al voor het 4e jaar tegen en vaak eindigt het in 
een gelijkspel. 
 
Woensdag overdag had Wim zich al afgemeld vanwege een blessure, dus Jos kon 
invallen. 
We wensen elkaar een prettige wedstrijd en zoals altijd voeg ik daar nog "en hou het heel" 
aan toe... 
 
De damesdubbel gaat nog zonder problemen naar Wendy en Annet. Het herendubbel ligt 
al na 10 punten op zijn gat. De kuit van Frank begeeft het spontaan en hij kan niet verder. 
Dung wordt als supersub uit de zaal opgetrommeld, maakt de partij af en zal Frank de rest 
van de avond vervangen. 
 
De twee mixpartijen en de twee dames enkelpartijen worden netjes afgewerkt, maar de 
heren lijken een massale blessure-dag te hebben afgesproken. Eerst krijgt invaller Dung in 
zijn enkelpartij na anderhalve set een giga krampaanval. Na een paar minuten pauze blijkt 
dat het verstandig is niet verder te spelen. Partij verloren. Stand 4-3 voor Flash en nog één 
heren enkel te gaan voor Jos. Dus alle druk erop, verlies is gelijkspel, winst is de 
Alkmaarse Victorie.  
 
Eerste set voor Jos, de tweede naar de tegenstander, de derde en finale set moet dus 
beslissen. En ja hoor het noodlot slaat ook bij Jos toe. Halverwege de derde set valt ook 
hij aan enorme kramp ten prooi...maar Jos is een echte man. Na een pauze en zeven 
rondjes lopen laat hij zien dat hij echt nooit opgeeft. Het wordt 17-17, 18-18, zelfs 19-19, 
maar dan slaat Jos toe...21-19  
HULDE, man of the match! 
 
Hij had best een paar biertjes verdiend, maar helaas zaten die er door omstandigheden 
niet in.  
 
Deze strijdlustige overwinning wordt als ondersteuning opgedragen aan Simon. 
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Wisselbekertoernooi 55+ 
 
Op donderdag 1 maart hadden wij een toernooitje. 
Wij konden vroeg beginnen en hoefden niet om 11.50 te stoppen, omdat het 
krokusvakantie was. 
Er waren helaas slechts 12 deelnemers: 9 heren en 3 dames. Het weer was spelbreker. Er 
stond een straffe Oostenwind (windkracht 6) en de gevoelstemperatuur was  -15 graden! 
 
Na de warming-up begon Anneke met het uitdelen van de kaarten. 
Je speelde 3 keer, zodat je met iedereen gespeeld had. Na de derde keer werden er 
opnieuw kaarten uitgedeeld. 
Wij speelden tot 12.15 uur, daarna was de prijsuitreiking in het restaurant 
van het zwembad. 
 
1ste prijs   Franke Buis       181 punten. (voor de 2de keer winnaar van de 
wisselbeker) 
2de  prijs   Wil Kakebeen   179 punten 
3de  prijs   Greet v.d. Velde  159 punten 
De speciale prijs was voor Joop Ymker met 97 punten.  
 
Na de koffie en een heerlijke traktatie ging iedereen voldaan huiswaarts. 
 
Anneke en Humphry heel hartelijk dank namens ons allen. 
 
 
Verslag van Greet van der Velde. 
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Flash 1 knokt tegen Medemblik 
 
Claudia, Esther, Ko en Frank speelden recent tegen een directe concurrent, Medemblik.  
Deze moest gewonnen worden voor de notering op de ranglijst, maar vooral ook het 
moraal van het team. De druk was dus torenhoog. Gelukkig kunnen wij rekenen op een 
jarenlange competitie ervaring, dus geen enkel probleem......dachten we. Het begon al 
goed. Frank als chauffeur reed de sporthal, ondanks navigatie, volstrekt voorbij. Maar 
gelukkig belandden we in de sportzaal doordat we verwezen werden door een vriendelijk, 
doch vreemde jongeman. Op de vraag: waar is de badmintonhal?, was zijn antwoord:  
binnen of buiten?    
 
Het team van Medemblik had wat personele problemen en had 2 reserves ingezet. Niet 
dat het team er slechter op was geworden. In de herendubbel kwamen Ko en Frank maar 
niet goed op gang en verloren de wedstrijd. De dames deden het een stuk beter door te 
winnen, 1-1. De mix van Esther en Ko werd gewonnen, de mix van Claudia en Frank ging 
stroef en werd verloren, 2-2.  Claudia en Esther wonnen hun enkel, Ko verloor. Stand op 
dat moment 4-3 in ons voordeel. De enkel van Frank duurde wat langer, maar werd 
gelukkig gewonnen in een zeer slopende 3 setter., ondanks een wat afwezige  
scheidsrechter……….5-3 winst voor ons! 
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Een trotse coach vertelt 

 
Even het team (Flash 2 jeugd) voorstellen: Joey, Dani, Bow, 
Pieter en Bradley. 
 
De eerste wedstrijd van het seizoen was 8 november 2017. 
Een thuiswedstrijd tegen de Stolp. Helaas verloren ze net 
aan met 5-3, maar voor de eerste wedstrijd hebben ze het 
heel goed gedaan. 
 
De tweede wedstrijd was op 29 november 2017, een 
uitwedstrijd tegen Castricum 2. De moeder van Bow was zo 
vriendelijk om de flashers naar Castricum te rijden. Helaas 
hebben ze wegens tijdgebrek niet alle wedstrijden kunnen 
spelen, maar ze hebben wel 4-1 gewonnen. 
 
Op 14 januari 2018 werd de derde wedstrijd gespeeld, uit tegen de Stolp in Koedijk. Het 
team ging op eigen gelegenheid, iedereen was keurig op tijd. Flash 2 had al eerder 
gespeeld tegen de Stolp. De eindstand was 1-7. De vorige keer hadden ze het beter 
gedaan. 
 
De vierde wedstrijd was op 31 januari 2018 en werd eruit maar stiekem ook thuis 
gespeeld. Flash 1 en Flash 2 speelden tegen elkaar. Het jeugdteam Flash 1 speelt al een  
paar jaar competitie. Flash 2 verloor 7-1, maar Bradley had de eer gered en won zijn 
enkelspel. 
 
Op 7 februari 2018 werd de vijfde wedstrijd gespeeld. Dit keer was het een thuiswedstrijd, 
maar wel weer tegen Flash 1. Het team deed hun uiterste best, maar helaas won Flash 1 
met 0-8. 
 
De zesde wedstrijd werd uit gespeeld op 19 maart 2018 tegen Bergen. We verzamelden  
bij de sporthal en ik (Wendy) heb gereden. Joey gaat op eigen gelegenheid met zijn vader 
Michael (trainer). Bradley was gevallen met zijn fiets en kon helaas niet meespelen. 
Gelukkig kan Bow vanavond spelen. Het waren leuke partijen. Joey en Dani hebben een 
hele spannende partij gespeeld en bijna gewonnen. De stand was 21-19 en 22-20. 
Jammer genoeg net niet gewonnen. De eindstand was helaas 8-0. 
 
Op woensdag 28 maart werd er weer thuis gespeeld, dit 
keer tegen Castricum. Ze begonnen met de 
damesdubbel en de herendubbel. De dames moesten 
nog even inkomen en verloren helaas de wedstrijd. Maar 
uiteindelijk heeft Flash 2 gewonnen met 6-2. Wat een 
mooie prestatie!  
Dani en Bow hebben een yell bedacht: 
Are you ready? Yell yell, yell.. Flash 2 slaat ze wel!  
En dat deden ze zeker. 
 
Ik ben heel trots op Flash 2. Ze leren hier heel veel van. 
Ze geven nooit op, ook al staan ze achter. Het is een 
gezellig team en ze hebben veel plezier samen en op de 
baan. 
 
Geschreven door een trotse coach, Wendy Oud 
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De meisjes tegen de jongens 
 
Als afsluiter van het spelen bij de jeugd op woensdagavond wordt er een groepsspel 
gespeeld. Op het centercourt gaan alle meiden samen aan één kant van het veld staan en 
de jongens gaan aan de andere kant van het net staan. De shuttle wordt opgeslagen en 
de afvalrace begint.  
 
Als er mis, uit of in het net wordt geslagen val je af en verlaat je het veld. Aan het einde 
blijft er één winnaar over. Elke keer is het weer een spannende strijd!   
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Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
 
Flash de Mare kent gelukkig een groot aantal jeugdleden, die elke woensdagavond met 
plezier en een veilig gevoel hun favoriete sport beoefenen. De veiligheid moet er niet 
alleen zijn via het eventueel halen en brengen door de ouders, maar geldt zeker ook daar 
omheen. 
 
Vanuit de trainers/begeleiders van de jeugd kwam naar voren dat zij graag een signaal af 
willen geven dat zij onze jeugdleden een vertrouwde omgeving aan kunnen bieden tijdens 
de sportavonden De trainers hebben ons gevraagd of zij een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) aan konden vragen. Daar zijn wij als bestuur uiteraard in mee gegaan.  
”Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.” 
Natuurlijk bleek dat voor een ieder geen enkel probleem en kunnen we trots melden dat 
onze huidige  trainers in het bezit zijn van een zeer recente VOG. 
 
Voor meer informatie omtrent VOG verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx 

https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx
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Clubshirts 
 
Flash de Mare heeft eigen clubshirts. Alle competitiespelers dragen deze shirts al tijdens 
de wedstrijd. Het is natuurlijk ook mogelijk om een shirt te bestellen om lekker in te spelen 
op de woensdagavond en donderdagochtend. Zoals op de foto te zien is er een dames en 
een heren variant.  
 
Wil je ook zo’n mooi shirt? Dat kan. Bestel je shirt bij Wendy via de e-mail 
(activiteiten@flashdemare.nl) of op de woensdagavond.  
 
De shirts zijn te verkrijgen in de volgende maten:  
Kindermaten: 152, 164, 176  
Volwassenen: S t/m XL  
 

 
 

mailto:activiteiten@flashdemare.nl
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De Rabobank Clubkas Campagne  
 
Na jarenlang gefietst te hebben om in aanmerking te komen voor een 
sponsorbedrag van de Rabobank, is de bank een nieuwe weg ingeslagen. 
De bank stelt voor de regio Alkmaar en omstreken een bedrag beschikbaar 
van € 150.000,- 
 

Hoe werkt het? 
Bij de campagne zijn er 2 partijen. Enerzijds de verenigingen die meedoen en anderzijds de leden 
van de Rabobank Alkmaar en omstreken. De leden mogen de € 150.000,- verdelen over de 
verenigingen. Elk lid van de bank mag 5 stemmen uitbrengen (max 2 per club).  
Aan het einde van de stemperiode wordt het aantal stemmen naar rato verdeeld over de 
verenigingen.  
 

Wat kun jij doen? 
Heb jij een rekening van de Rabobank Alkmaar e.o. of ken jij iemand die zo’n rekening heeft? 
Wordt dan lid van de Rabobank. Dit kan heel simpel via telebankieren of bij de balie van de bank. 
Iedereen die voor 10 april 2018 lid is van de bank krijgt 5 stemmen om te verdelen over de 
verenigingen. 
Let op! Als je een rekening hebt ben je niet automatisch lid. Om lid te worden moet je je dus 
aanmelden. 
Vanaf 8 mei 2018 tot en met 28 mei 2018 kan er gestemd worden. 
 

Wat willen wij? 
Wij willen graag jouw stem (het liefst alle 2). Hoe meer er op onze vereniging gestemd wordt hoe 
meer wij ontvangen van de Rabobank.  
Dit geld gebruiken wij om materiaal aan te schaffen, zoals shuttles en trainingsmateriaal. Als wij een 
mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen kunnen wij ook dit jaar wellicht de contributie gelijk houden 
en hoeven we deze niet te verhogen. 
Kortom reden genoeg om tot actie over te gaan! 

 
Vraag al je familie en vrienden of ze een Rabobankrekening hebben. Als dat zo is 
vraag dan of ze lid willen worden van de bank (voor 10 april 2018). Het lid worden 
is gratis en via telebankieren zo gebeurd.  Er zijn per gezin meerdere 
lidmaatschappen mogelijk. Draag je ook een andere vereniging een warm hart toe? 
Geen probleem je krijg 5 stemmen en mag er maximaal 2 aan een vereniging 
geven. Zo kun je meerdere verenigingen steunen. 
 
Alvast heel erg bedankt voor je hulp!  
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Wintersport of sportwinter 
 
Het is algemeen bekend dat een zeer belangrijk deel van de Nederlandse bevolking in de 
wintermaanden voor een kortere of langere periode naar het buitenland migreert. Een niet 
onaanzienlijk deel zoekt dan de (sub)tropische eilanden of soortgelijke Europese 
uitstulpingen in de oceaan voor de Afrikaanse kust op. Deze categorie is gemakkelijk te 
herkennen aan de gemiddelde leeftijd van 76,3 jaar en hoog rollatorgehalte. Het is dan wel 
winter, maar sportieve aspiraties om de term wintersport eer aan te doen zijn er doorgaans 
niet. Jeu de boules en schaken zijn dan, naast in het verwarmde zwembad hangen, de 
fysieke uitspattingen. 
Na enkele weken weer terug in Nederland is de lichtbruine kleur op een gedeelte van het 
lichaam het bewijs van de inactieve buitenlandse periode. Daarmee de achterblijvers deels 
jaloers makend. 
 
Een ander deel van de wintermigranten haalt de sneeuwlaarzen en ski’s van zolder, koopt 
de volgens laatste mode geldende kekke sneeuwbril, bindt de ski box op het dak van de 
auto en vangt om 24:00 uur de rit naar de besneeuwde bergtoppen aan, om rond 12:00 
uur de volgende ochtend in kruiptempo de diverse passen en tunnels achter zich te laten. 
Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen kan dan volledig ingepakt de ene na 
de andere afdaling van de witte hellingen volgen. Temperaturen van -20° C worden daarbij 
als ‘lekker fris’ gekwalificeerd.  
Een bevroren neuspuntje, verstuikte duim, of fraaie selfie-opname van de afdaling van de 
altijd zwarte piste is dan het bewijs van de actieve buitenlandse periode. Daarmee de 
achterblijvers deels jaloers makend. 
 
Er zijn echter ook schaatsmigranten, die bij gebrek aan bevroren sloten en meren in eigen 
land, voor het ijselijke avontuur in Scandinavië of Oostenrijk gaan. 1000 Bevroren meren 
in Finland, de langste Europese geveegde natuurijsbaan in Zweden, schaatsen voor Kika, 
of de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee zijn daarvoor meer dan uitstekende 
mogelijkheden. Een kruisje, schilderachtige plaatjes, bevroren tenen en stoere verhalen 
zijn het bewijs van deze sportieve buitenlandse periode. Daarmee de achterblijvers deels 
jaloers makend. 
De thuisblijvers konden zich de afgelopen winter echter ook, met dank aan de vele uren 
televisieregistratie van de Olympische winterspelen, in sportieve winterse sferen wanen. 
Voorafgaande verbale vechtpartijen en fysieke vechtpartijen bij het ijshockey zelf, hebben 
daarbij echter niet geleid tot verdere verwijdering tussen diverse brallende en brullende 
Alfa mannetjes. Sport blijkt dus toch nog steeds te kunnen verbroederen en verzusteren. 
Synchroon zwaaiende Noord Koreaanse cheerleaders en hernieuwde gesprekken tussen 
Noord en Zuid en zelfs met Big Brother zijn hier het bewijs van de Olympische gedachte.  
Dat Nederland massaal curlinggek is geworden en ook de Paralympische Winterspelen is 
gaan volgen is daarbij een aardig neveneffect. 
 
Om af te kicken volgt voor eenieder uit de hier bovengenoemde categorieën dan nog een 
3 dagen durend WK schaatsen all round, niet overdekt, maar lekker buiten in de regen bij 
een gevoelstemperatuur van 17° C, op de coolste baan van Nederland, dat dan weer wel. 
 
Wintersport of sportwinter, voor elk wat wils (geweest) deze winter.  
 
Beo Bachter 
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Wist je dat…… 

 
 

…..het Sportcafé voorlopig dicht is omdat Simon de komende tijd herstellende is van een 
hartoperatie? 
 
…..Frank Esser ooit begonnen is bij de jeugd?   
 
…..badminton sinds 1992 op het programma van de Olympische Spelen staat. Dus ook in 
Tokio in 2020. In 1972 en 1988 was het nog een demonstratiesport? 
 
…..ze in Medemblik vroegen of we binnen of buiten gingen badmintonnen? 
 
…..Walter op 4 januari 2018 voor het eerst papa is geworden, een gezonde zoon, 
genaamd Koen? 
 
…..badeend XL in zijn cadeaupakket zat? 
 
 
 
…..Marijke zwanger is van haar tweede kindje? 
 
 
…..Claudia op 9 maart 2018 in het huwelijksbootje is gestapt? 
 
…..team 1 drie weken op rij naar Bergen moest voor een wedstrijd? 
 
.....je tijdens een wedstrijdje badminton wel 800 meter loopt? 
 
…..op 7 april het jaarlijkse ouder-kind toernooi weer plaatsvindt?  
 
…..we sinds de vorige Nieuwsflash alweer 3 nieuwe leden hebben? 
 
…..bij badmintonwedstrijden in Azië is een publiek van 15000 mensen heel normaal is? 
 
…..team 1 en team 2 samen thuis moesten spelen en daarna gezellig hebben nagezeten 
met 4 teams in de kleedkamer, inclusief statafels, warme hapjes en een biertje? 
 

 
 

 
 

Heb je ook een ‘wist-je-datje’………mail het naar de redactie!! 
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Bestuur Flash de Mare 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Voor meer informatie over Flash de Mare kijk je op onze 
 website:  www.flashdemare.nl 

 

 
 of kijk op Facebook:  
 www.facebook.com/BadmintonverenigingFlashDeMare 
 
 of volg je ons op twitter: 
 www.twitter.com/FLASHDEMARE 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Wim van der Vlugt Ko Barhorst Jos Kiebert 
Achterweg 64 H.Heijermans str 29 v.d. Helststraat 1 
1822 AM Alkmaar 1822 LA Alkmaar 1816 CS Alkmaar 
06-12084906 072-5619316 06-15028423 
voorzitter@flashdemare.nl secretaris@flashdemare.nl penningmeester@flashdemare.nl 
   
Jeugdvoorzitter Algemene zaken en activiteiten Jeugdcommissie 
Riette Boom Wendy Oud Hans Schulze 
Laan van Brussel 32 Klipperstraat 34 Huib Abell 
1825 GR Alkmaar 1826 DW Alkmaar Riette Boom: 
072-5624800 072-5649242 riri.boom@planet.nl 
jeugd@flashdemare.nl activiteiten@flashdemare.nl  
   
Redactie Nieuwsflash Ledenadministratie  
Esther Jansen 
Claudia van der Tak 

Ko Barhorst  

redactie@flashdemare.nl ledenadministratie@flashdemare.nl 
   
Trainers jeugd Trainers recreanten Trainers senioren 
Hans Schulze Edward van Lingen Anneke en Humphrey Engers 
Huib Abell  j.engers@kpnplanet.nl 
Wendy Oud   
Michael Bax   
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