
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

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 

NIEUWSFLASH 
Januari 2019 
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In het licht van het nieuwe jaar 
stralen heel veel nieuwe wensen 

van warmte, voorspoed, vriendschap en geluk! 
Een prettig nieuwjaar! 

 
 
 
Van de redactie  
 
De eerste Nieuwsflash van 2019!! 
 
We wensen jullie allemaal een gezond, mooi en sportief nieuwjaar toe. Dat iedereen maar 
weer met veel plezier mag badmintonnen, zonder blessures uiteraard. En achteraf, na een 
gezellige speelavond en een lekkere warme douche, gezellig even wat drinken in het 
sportcafé. 
 
In deze editie veel leuke berichten vanuit de fanatieke donderdagochtend groep. Ook 
natuurlijk weer Wist-je-datjes, een bericht over de Grote Clubactie en meerdere leuke 
foto’s. Fijn dat er altijd weer enkele mensen zijn die leuk materiaal aanleveren voor de 
Nieuwsflash! Dank jullie wel daarvoor. We zouden het leuk vinden als er ook vanuit de 
andere sporters, zo af en toe eens wat input komt.  
 
We overwegen ook een nieuwe rubriek: TIPS. Dit kunnen zijn: boekentips, sporttips, 
receptentips, reistips, theatertips. Als er mensen zijn die nu al denken: oh leuk, ik heb wel 
iets, schroom niet en stuur het naar de redactie. 
 
Bij deze het adres waar alle inspiratie naar toe mag: redactie@flashdemare.nl 
 
We hopen dat een ieder weer met veel plezier deze Nieuwsflash leest. 
 
Tot ziens!! 
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Agenda 
 
Hieronder vindt je een overzicht van data van onder andere toernooien die plaats vinden 
bij onze club en andere badmintonclubs.  

 
19 januari 2019: Open recreanten mix toernooi Hoorn 
2 maart 2019:   Open team toernooi BC Alkmaar 
2 maart 2019:  Scagha badmintontoernooi Schagen 
30 maart 2019:  BC Heemskerk mixtoernooi 
13 april 2019:  Kind ouder toernooi Flash de Mare 
22 april 2019:  Paastoernooi Castricum 
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In de Pen – Greet 
 
Hoe en wanneer ben je in aanraking gekomen met badminton? 
In de jaren 70 woonde ik in Zandvoort. Met een aantal vriendinnen besloten wij om te gaan 
badmintonnen. Ik vond het meteen al een heerlijke sport. Nadat wij in 1979 in Alkmaar 
kwamen wonen heb ik bij Speedo gespeeld. Daar heb ik heel kort competitie gespeeld. Ik 
vond het leuk, maar mijn man vond het maar niets om de hele zondag alleen met de 
kinderen te zijn. Dus ben ik gestopt met competitie spelen.  
 
Ik heb in de Hoornse Vaart op donderdagavond gespeeld, daarna met Ruud Hars als 
trainer op donderdagmorgen. Op een gegeven moment moesten wij uitwijken naar de 
sportzaal van het Dalton College. Wij kregen les van Nel Glas en Huib. Nu speel ik weer in 
de Hoornse Vaart bij Flash en zijn Anneke en Humphrey onze trainers.  
 
Hoe lang speel je al badminton? 
Heeeeeeeeeeeeeeeel lang. Volgens mij wel 40 jaar met tussenpozen.  
 
Wat vind je leuk aan badminton? 
Wat ik leuk vind aan badminton is het spelletje en ik kan mij heerlijk uitleven op de shuttle. 
Als het soms een beetje tegenzit, dan kan ik mijn gedachten verzetten en voel ik mij na 
zo’n ochtendje herboren.  
 
Hoe ziet een geslaagd avondje badminton er voor jou uit?  
Gezellig met z’n allen spelen, lekker bewegen en voldaan thuiskomen.  
 
Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 
Koken, reizen, lezen, fietsen, wandelen, bridgen, tennis, winkelen, samen met mijn man 
goede series kijken en als ik iets voor een ander kan doen, daar word ik ook blij van.  
 
Zou je nog iets anders willen vertellen over jezelf? 
Geboren in Wognum, na een lange verkering kregen wij een flatje in Zandvoort en wij 
waren zo blij. Eindelijk met z’n tweeën. Na 9 jaar verkering kregen wij de kans om een huis 
in Alkmaar te kopen, omdat de P.E.N. hier een kantoor kreeg (wat nu helaas gesloopt 
wordt). Wij wonen hier bijna 40 jaar tot volle tevredenheid. We hebben drie kinderen en 
negen kleinkinderen, waarvan twee bonus. Allemaal gezond en dat is het grootste geluk.  
 
Ik geef de pen door aan Peter Pover.  
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Jaarlijkse etentje van de 55+ badmintongroep 
 
Elk jaar gaan de senioren met elkaar uit eten.  
 
Dit jaar hadden wij afgesproken op donderdag 1 november 2018. Franke wist een leuke, 
lekkere locatie en niet geheel onbelangrijk voor een leuke prijs.  
 
Wij zouden om ongeveer half 6 aanwezig zijn om eerst wat te drinken en daarna aan het 
eten te beginnen.  
 
Het voorgerecht was een lekkere tomatensoep, daarna een pittige rijsttafel met 
verschillende gerechten en een grand dessert als afsluiter.  
 
Het was een heerlijk menu en het is altijd heel gezellig met elkaar.  
 
Franke, hartstikke bedankt voor het regelen en het maken van foto’s.  
 

Geschreven door Greet 
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Grote Clubactie 2018 
 
Vorig jaar de hoogste opbrengst ooit en dit jaar hebben we deze precies geëvenaard!  
 
Zowel de jeugd als de recreanten hebben exact dezelfde aantallen verkocht als in het 
recordjaar 2017, resp. 216 en 17 loten, zodat de totale opbrengst wederom ruim € 540 is! 
Uiteraard komt dit allemaal ten goede van de jeugdafdeling van Flash de Mare, er worden 
onder andere hesjes aangeschaft. 
 
In 2018 was Levi de topverkoper van de vereniging met 38 geïncasseerde loten, geweldig! 
Maar ook Martin, Elise Vera, Lucas, Matthijs, Destiny, Damjel, Tjalle, Bow, Roos, Merijn, 
Luuk, Kasper, Mark, Laura en Tessa hebben geweldig hun best gedaan. 
 
Alle lotenkopers en verkopers, hartelijk dank! 
 
Van de Grote Clubactie is vernomen dat er in onze  vereniging 4 prijzen zijn gevallen! 
Helaas weten wij niet wie deze prijswinnaars zijn. De link om te kijken of je prijs hebt is:  
https://lotchecker.clubactie.nl. 
 
Laat ons weten wat de prijzen zijn!  
 

Marga, bedankt weer voor je inzet! 
 
 
 
 
 

 

 
  

https://lotchecker.clubactie.nl/
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Poona Badmintontoernooi 
 
Op zaterdag 24 november organiseerde Poona Oudorp weer haar jaarlijkse 
badmintontoernooi. Zij spelen zelf in een kleine zaal dus voor dit toernooi gaan we naar 
Bergen. Op het toernooi kan je een dubbel en/of een mix spelen. Om spannende 
wedstrijden te krijgen wordt er gesplitst op niveau. Je hebt een recreanten groep en een 
gevorderden groep.  
 
Flash was weer goed vertegenwoordigd. 
De volgende dames speelden: Eef, Wendy en Annet  
De volgende heren speelden: Dave, Edwin, Ko, Frank E., Frank M, en Wim.  
 
Na de uitleg van de spelregels ging het toernooi van start. Bij dit toernooi gaat het per set, 
maar je speelt gewoon door tot er 12 minuten om zijn. Soms speel je één set, soms 
anderhalve set.  
 
Er zijn verschillende mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Op deze dag speel je wel 
10 tot 15 wedstrijden. Bij sommige slaat op het einde van de middag dan ook de 
vermoeidheid toe (of is het leeftijd!!).  
 
Rond 5 uur was het toernooi ten einde. Toen iederen zich ging omkleden en douchen, 
ging de jury alle uitslagen bij elkaar optellen.  
 
Flash deed het dit toernooi goed:  
Ko en Frank M. 1e bij de recreantenpoule 
Wendy en Annet 3e bij de recreantenpoule 
Eef en Dave 1e bij de gevorderdepoule 
Wendy en Frank M. 3de bij de recreantenpoule. 
 
Iedereen had weer lekker gespeeld en dit werd weer afgesloten met een heerlijk 
Indonesisch buffet. 

 
Stukje geschreven door Annet 
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55+ toernooi 
 
Op 6 december 2018 hadden wij een toernooi waarbij de spelers van Vennewater (Heiloo) 
en Koedijk ook aanwezig waren. Er werd gespeeld van 10.30 uur - 12.30 uur.  
 
We waren met 32 personen, zodat er op acht banen gespeeld kon worden.  
 
Omdat Anneke het in haar rug heeft was Huib zo lief om de warming-up te doen. Nog 
bedankt hiervoor, Huib. De warming-up was pittig, maar wel lekker omdat je dan minder 
kans hebt op blessures. 
 
We speelden drie damesdubbel partijen, drie herendubbel partijen en één gemend dubbel 
partij. Totaal hebben we zeven partijen gespeeld.  
 
Daarna was het tijd om naar de kantine van de Zes Wielen te gaan voor koffie met gebak. 
Daar waren wij ook aan toe. Adrie vond het gebakje zo lekker, dat hij er nog wel één 
lustte.  
 
Anneke en Humphry hadden inmiddels uitgerekend wie de winnaars waren. De dames en 
heren van Vennewater hebben de meeste prijzen in de wacht gesleept.  
 
Dames 
1e prijs José van Erkelens      202 pt.  Vennewater Heiloo 
2e prijs Beb Aarsman 194 pt. Vennewater Heiloo 
3e prijs Griet Buis 194 pt. Flash de Mare Alkmaar 
   
Heren 
Speciale prijs Ton Müller 94 pt. Flash de Mare Alkmaar 
 

1e prijs Piere 183 pt.  Vennewater Heiloo 
2e prijs Wil Kakebeen 179 pt. Flash de Mare Alkmaar 
3e prijs Jan 175 pt. Vennewater Heiloo 
 
GEFELICITEERD DAMES EN HEREN! 
 
De spelers van Vennewater hebben ons uitgenodigd om in Heiloo te komen spelen voor 
een toernooi. Wanneer ……… dat horen wij nog. 
 
Anneke en Humphry, bedankt voor het samenstellen van het speelschema. Frank Buis, 
bedankt voor het maken van de foto’s.  
 

Geschreven door Greet 
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Certificaat voor Patrick Linninkhof 
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Wist je dat… 
 
…Er een wijziging is geweest in het bestuur. Wendy is inmiddels gestopt en Greet heeft 
zich bij het bestuur aangesloten. Wendy bedankt! Greet Succes!  
 
…Marijke is bevallen van dochter Marit. 
 
…Claudia nu lekker met zwangerschapsverlof is. 
 
…De trainers van de jeugd samen met hun echtgenotes lekker op 
vakantie zijn geweest. Of ze daar badmintonervaring hebben 
uitgewisseld weten we niet.  
 
…De serie Lois (verfilming boeken Simone vd Vlugt) terug te 
kijken is op NPO. 
 
…Er een Wist-je-dat scheurkalender is voor 2019. 
 
…Beweging een positief effect heeft op een aantal belangrijke 
stoffen die ervoor zorgen dat het brein beter functioneert. 
 
…Goede voornemens voor het nieuwe jaar al een eeuwenoud gebruik is. De Babyloniërs 
deden 4000 jaar geleden al beloften aan hun goden aan het begin van het jaar om 
geleende objecten terug te brengen en hun schulden af te betalen. 
 
…De maand januari de slechtste maand is voor goede voornemens ... augustus is de 
beste. 
 
…Het sportcafé al weer dit hele seizoen open is ... .en dat we hopen dat er meer mensen 
een keertje boven komen na het spelen voor een drankje en een hapje 
 
…De competitie in volle gang is en we daar een update over geven in de volgende 
Nieuwsflash. 
 
…Het kind-ouder toernooi dit jaar ook weer op zaterdag wordt gespeeld, namelijk op 19 
april 2018.  
 
…Er ruimte is voor 34 inschrijvingen en dan is het kind-ouder toernooi vol.  
 
…Een recreant zich ook met kind kan inschrijven, net als een jeugdlid met een ouder.  

 
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 Herman Heijermansstr 29 Noorderkade 515 
1822 AM Alkmaar 1822 LA Alkmaar 1823 CJ Alkmaar 
06-12084906 072-5619316 06-15028423 
voorzitter@flashdemare.nl secretaris@flashdemare.nl penningmeester@flashdemare.nl 
   
Jeugdvoorzitter Algemene zaken, activiteiten Jeugdcommissie 
Riette Boom en de 55+ groep Hans Schulze 
Laan van Brussel 32 Greet van der Velde Huib Abell 
1825 GR Alkmaar  Riette Boom: 
072-5624800  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 - Anneke en Humphrey Engers 
Huib Abell  j.engers@kpnplanet.nl 
Wendy Oud   
Michael Bax   
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