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Van de redactie 
 
Beste badmintonners, 
 
Wat fijn dat we weer lekker gewoon met elkaar kunnen badmintonnen en nazitten!! 
Wat de toekomst en straks de herfst ons brengt, we wachten het maar af. Voor nu is het fijn dat 
eigenlijk alles weer gewoon is en daar genieten we dan ook maar uitvoerig van. 
 
Voor jullie ligt weer een lekkere volle editie van de Nieuwsflash: we hebben weer een Flashlife 
reporter, onze vertrouwde Beo laat weer van zich horen, we hebben een bijzondere In de pen, een 
leuk bericht vanuit de donderdag groep, natuurlijk Wist je datjes en nog meer….. 
 
We hebben intussen ook weer wat nieuwe leden mogen verwelkomen; wat fijn en we wensen jullie 
allemaal veel speelplezier! 
De nieuwe leden sinds de vorige uitgave zijn: 
Jeugd 18:00 - 19:00: Evy van Visvliet, Stan Liefferin, Jonah Kruse, Bridget van Eden, Erik 
Thummler, Chelaine van Dorpel en Sènami Mujica. 
Jeugd 19:00 - 20:15: Jayden Compas en Jay Molenaar.  
Donderdagochtend: Gloria van Ketel, Rob van Ketel, Willem Jan Heijmans, Els Velzeboer  
 
Zoals eerder gemeld vanuit het bestuur: de laatste speeldata zijn 29 en 30 juni. De start van het 
nieuwe seizoen is weer op donderdag 1 en woensdag 7 september. 
Het vakantieseizoen breekt weer aan: wat je ook doet, dichtbij of ver weg, sportief of lekker lui, 
geniet er vooral van en maak er een mooie zomer van!! 
We wensen jullie veel leesplezier toe!!  Mochten jullie input, wensen, of suggesties hebben voor de 
Nieuwsflash, laat het ons vooral weten. We worden heel graag geïnspireerd! Stuur je idee naar:  
 
 

redactie@flashdemare.nl 
 

Sportieve zomergroet, Marijke en Esther 
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Competitie Flash de Mare: wie haakt 
aan?? 
 
Na een gek speelseizoen was het ook een gek competitieseizoen; dit alles heeft natuurlijk te maken 
met de ‘naweeën’ van de corona-tijd. 
Dit jaar was er slechts 1 poule, andere jaren waren dit er 2. 
In deze poule zaten de volgende teams: 
 
BC Alkmaar 1 
BC Alkmaar 2 
BC Bergen 
BCC Castricum 
Zuidwester 
Flash de Mare 1 
Flash de Mare 2 
 
De eindstand is nog niet duidelijk op dit moment, omdat nog niet alle wedstrijden zijn gespeeld.  
 
Een grote groep spelers van Flash doet al geruime tijd mee met de competitie; het zijn gezellige, 
sportieve en vaak spannende bijeenkomsten. 
Er wordt gespeeld in alle onderdelen: enkelspel, dubbel spel en gemend dubbel. Altijd één keer 
thuis en één keer uit, op bezoek dus bij de andere club. Meestal zijn dit doordeweekse avonden. Na 
het spelen is er altijd een gezellige nazit, met een drankje en een klein hapje. 
 
Voor het komend jaar is het al duidelijk dat een aantal van de huidige competitiespelers niet meer 
zal deelnemen. 
 
Daarom is Flash op zoek naar nieuwe enthousiaste spelers die zin hebben in de 
recreantencompetitie van volgend seizoen (ervan uitgaande dat er weer een competitie gestart zal 
worden). 
 
Vooral ook de doorgestroomde jeugdspelers worden opgeroepen om mee te gaan doen! Als het je 
leuk lijkt uiteraard. 
 
Wie interesse heeft, zich aan wil melden of eerst nog meer wil weten: laat van je horen! Je kunt de 
huidige spelers op de avond zelf vragen uiteraard, of je stuurt een mail naar: 
secretaris@flashdemare.nl 
 
We zijn benieuwd! 
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Een bericht van Els: een (relatief nieuw) 
lid van Flash op de donderdag 
 
Fiets ik daar nietsvermoedend naar de Hoornse Vaart om te badmintonnen, haalt Greet mij in en 
roept meteen: ‘jij hebt op school gestaan, toch? Wil je iets schrijven voor ons Flashblad?’ Natuurlijk 
hield ik eerst de boot af. Daarom zou ze de vraag even later voorleggen aan alle leden tijdens de 
warming up. Daar bleef het oorverdovend stil. Dus kwam ik er niet meer onderuit. 
  
Bij deze, mijn naam is, Els Velzeboer. Ik ben 44 jaar met heel veel plezier werkzaam geweest in het 
basisonderwijs. Vooral kleuters en groep 3. In mijn jeugd heb ik weinig aan sport gedaan, want dat 
konden mijn ouders niet betalen. Wel had ik een seizoenkaart voor het Zomerbad de Hout. Daar 
waren alle kinderen uit de buurt dagelijks te vinden, zonder ouders, want die gingen toen echt niet 
mee. Ik, en vele andere kinderen, konden nog niet zwemmen. De ouders hadden dus heel veel 
vertrouwen in de aanwezige badmeesters. We waren daar vooral aan het donderjagen en klieren, 
klimmen en klauteren, ook op het dak van de tribune van het Sportpark. Dat was mijn sport vroeger. 
Niet echt een sportief type dus.  
 
Een aantal collegae op mijn oude school zaten al héél lang op badminton. Zij hebben mij ongeveer 
7 jaar terug overgehaald om ook te gaan badmintonnen. Natuurlijk bakte ik er in het begin niets van. 
Nu, na zoveel jaren gaat het iets beter, maar ik kan nog steeds niet op tegen al die zeer ervaren 
badmintonners.  
Bij de badmintonclub in St Pancras waren sommigen wel zeer fanatiek. Zij willen alleen maar spelen 
met ervaren mensen. Hier bij Flash merk ik dat iedereen met iedereen speelt. Dat komt ook door het 
kaartjes trekken. Daardoor kom je ook makkelijker met iedereen in contact. Ik heb hier in korte tijd 
meer mensen gesproken, dan bij de andere club in een paar jaar.  
 
Het fitnessen vind ik ook een grappige zinvolle activiteit. Zo beweeg je nog eens een lichaamsdeel 
dat je bijna vergeten was. Een paar weken geleden werd ik ook uitgenodigd voor een kopje koffie 
hier. Heel gezellig! Het gaat allemaal gemoedelijk. En iedereen houdt rekening met elkaar. Vooral 
ook omdat we allemaal geen twintig meer zijn. Stopt iemand, omdat het niet meer gaat, dan is dat 
geen probleem. Twee keer badmintonnen op een dag dat is mij net iets te veel, dus ik ga de andere 
club opzeggen en hoop nog lange tijd hier mee te mogen meppen. 
Dank je wel Els! 
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Van de penningmeester  
 
Dit seizoen kan voor een bijzonder laag contributiebedrag van € 50,00 bijna wekelijks gespeeld 
worden. Dit als financiële tegemoetkoming in minder speelmomenten in het vorige seizoen 2020-
2021. Ik denk niet dat er een (sport)vereniging in Nederland of ver daarbuiten is, die voor dit bedrag 
hun leden een seizoenlang zoveel speelplezier en gezonde beweging aan kan bieden. Dat is ons 
wel gelukt en daar zijn we als bestuur best wel een beetje trots op.  
 
Dat kunnen we natuurlijk niet elk jaar volhouden, anders halen we ons 61- of 62 jarig bestaan niet. 
Het nieuwe seizoen, waar we iedereen vanzelfsprekend weer terug op de baan verwachten, zal 
weer het vertrouwde contributiebedrag kennen wat we de voorgaande jaren hebben gehanteerd.  
Dit bedrag is overigens ook al vele jaren gelijk gebleven. Zo helpen we van onze kant ook een 
beetje mee het inflatiecijfer niet nog hoger te laten worden.  
 
Alvast een zonnige zomer gewenst en tot op het jubileumfeest.  
Jos Kiebert  
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Doe effe normaal, man 
 
Een uitspraak van een politicus tegen de minister president, alweer ruim 10 jaar geleden.  
Is dat normaal? Ik vind van niet, maar hij kwam er mee weg omdat de reactie van de minister 
president, “doe zelf eens normaal, man” was. Alsof 2 kleine kinderen ruzie aan het maken waren. 
De uitspraak zelf komt regelmatig bij mij op als ik me ergens over verbaas of alleen maar observeer. 
 
Maar wat is dan normaal en wie bepaalt dat? 
Een volgens velen bewezen liegende, bedriegende en opruiende ex-president van Amerika, heeft 
nog steeds bijzonder veel volgers, die het heel normaal vinden wat hij doet en zegt. Anderen 
noemen het dus liegen, bedriegen en opruien. 
Een vliegende tackle met de noppen vooruit op dijbeenhoogte, met het risico op einde carrière van 
de ontvanger, wordt door de eigen fans beschouwd als normaal, namelijk een ‘nuttige overtreding’. 
De scheidsrechter denkt er anders over en geeft tot afschuw van de dader en onbegrip van de eigen 
trainer rood. 
Een volgens velen megalomane tiran bombardeert het buurland, noemt het een speciale militaire 
operatie en volgens een deel van zijn eigen landgenoten is dat als bescherming een normale actie. 
95% van de andere landen vindt dat niet normaal, grijpen maar deels in, want het aangevallen land 
is geen lid van hun club, dus het is normaal dat je niet militair ingrijpt. 
Een op heterdaad betrapte draaideurcrimineel komt het politiebureau uit, op het moment dat jij je 
aangifte komt doen. Volgens zijn advocaat heel normaal, want de traumatische dader kan niet(s) 
anders en zo is de wet. 
Altijd een drop en de shuttle net achter (of in) het net en nu opeens een smash, geeft de reactie “dat 
doe je normaal nooit”. 
Etcetera, etcetera. 
 
Op (bijna) alle fronten is er dus een duidelijk gegeven in wat de één normaal vindt en doet, bijna 
automatisch een ander dat zeker niet zo ervaart. 
Terwijl normaal eigenlijk normaal moet zijn, voor iedereen gelijk dus, maar kennelijk bestaat normaal 
niet. De Dikke van Dale maakt het ook niet veel duidelijker. Hier wordt alleen gesproken over 
“volgens de regel” en “niet klein, maar ook niet groot”. Dat laatste zou betekenen dat het gemiddeld 
moet zijn. Dat bestaat weer wel, want verschillen en uitersten heb je altijd. 
 
Zoekend naar synoniemen voor het woord “normaal” kom je al wel een stukje verder, namelijk: 
algemeen, conventioneel, criterium, door de bank genomen, doorsnee, doorgaans, gangbaar, 
gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, graadmeter, ideaal, in de regel, in orde, maatstaf, 
meestal, middelmatig, modaal, natuurlijk, norm, normaliter, ordinair, regelmatig, simpel, standaard, 
toetssteen traditioneel, veelal. 
Zoveel synoniemen voor één en hetzelfde woord geeft echter ook aan dat er tegelijk heel veel 
verschillende vormen van normaal zijn en daarmee ruimte voor (verschillende) interpretatie. 
Zeker nu ook de uitspraak “terug naar normaal” steeds vaker gebruikt wordt als omschrijving van de 
situatie na het ontwaken uit een aantal lock downs. Volgens sommigen hebben we onze vrijheid 
terug, maar hoe ‘normaal’ is vrijheid als je dagelijks de media volgt? 
Een andere algemeen veel gehoorde uitspraak tijdens en na de pandemie is “op naar het nieuwe 
normaal”. Laat daar dan wat mij betreft ook zeker vrijheid voor een ieder onder vallen. Zolang dat 
nog niet zo is, is het niet normaal.  
 
Beo Bachter 
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Flashlife 
 

De laatste tijd ben ik wat actiever met mijn drone aan de gang. (zie mijn 
Instagram: @wimvandervlugt) en ik dacht misschien is het een idee om met 
de drone iets te doen voor Flashlife. Zo kwam ik uit bij Ruud Duijs. Ruud is 
vrachtwagenchauffeur, die kan ik mooi vanuit de lucht fotograferen. In 
december benaderde ik Ruud. Nou, dan moet je wel opschieten, zei hij, ik ga 
van baan wisselen, december is mijn laatste maand.  
 
Oh, oké ook interessant om een item over te maken. Een baanwissel. 

Waarom en wat gaat ie dan doen. Eerst maar op pad met de vrachtwagen, want dat item moet er 
dan nog wel in. Op een frisse decemberochtend spraken we af in ’t Zand. Daar moest Ruud een 
lading leveren.  
 

Hoe lang doe je dit al en wat is er leuk aan 
vrachtwagenchauffeur (en wat niet)? 
Toen ik jong was, was ik al gefascineerd door vrachtwagens omdat 
ik vlak bij de Waard Transport woonde. In mijn jeugd heb ik ook 
heel veel vrachtwagens getekend dus moest het er maar van 
komen dat ik chauffeur zou worden. Op mijn achttiende ging ik in 
dienst en tijdens mijn dienstplicht heb ik mijn rijbewijs gehaald.  
 
 
 
 

 
 
Wat zat er in de vrachtwagen? 
In mijn loopbaan als chauffeur heb ik diverse dingen 
vervoerd zoals bloembollen, drukwerk, stenen, grind en 
zand, en de laatste 19 jaar voornamelijk versproducten en 
kruidenierswaren. De laatste 14 jaar voor de Spar en Peter 
Appel Transport. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We babbelen lekker verder, terwijl Ruud de 
vrachtwagen uitlaadt. Hij moet snel weer door. 
Op naar de volgende klant in Anna Paulowna. 
Onderweg volg ik hem een stukje met de drone.                           
Een paar weken later spreken we weer af bij de 
BMX-baan in Zuid-Scharwoude. 

 

about:blank
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 Ondertussen werk je dus niet meer bij Spar/Peter Appel Transport. 
Waar houd je je nu mee bezig en waarom de 
overstap? 
Op een gegeven moment begon het vroeg opstaan 
en niet weten wanneer je klaar was mij tegen te 
staan. Ik wilde ook voor het begin van dit jaar weg 
zijn bij mijn oude werkgever in verband met de 
aanstaande fusie met Simon Loos Transport. Toen 
ben ik eens gaan nadenken wat ik zou kunnen gaan 
doen. 
Ik ben al een tijdje actief hier op de BMX-vereniging. 
Ik ben hier terechtgekomen omdat mijn zoon Kees 
hier ging fietsen. In de loop van tijd ging ik bij de 
vereniging wat fietsen repareren en vond dat leuk 
om te doen. Toen kwam het idee om om te scholen 
naar fietsenmaker. Ik heb een thuiscursus gedaan 
en de kneepjes van het vak geleerd. Ik had al hier 
en daar gesolliciteerd en uiteindelijk kon ik bij Stella 
Fietsen in de Boekelermeer terecht.  
Niet meer zo ontzettend vroeg opstaan en leuk werk. Wat wil je nog meer.  
Mijn zoon is nog steeds actief bij de BMX-vereniging. Hij geeft daar nu training en clinics. 
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Belangrijke leden-informatie 
 
Soms gebeuren er dingen in het leven van leden die even wat extra aandacht behoeven. 
Daarom nu drie berichten waar we jullie aandacht voor willen vragen! 
 
 

1. Hans de Niet 
 

Hans de Niet is op 9 november 2021 in het huwelijksbootje 
gestapt met zijn Mireille. We wensen Hans en Mireille heel 
veel geluk samen! 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Yvonne Siteur 
 
Ons lid Yvonne is ook in het huwelijksbootje gestapt. Op 29 
april 2022 is Yvonne getrouwd met haar Frank en heet 
sindsdien dan ook Yvonne Langedijk.  
Beiden van harte gefeliciteerd en veel geluk!! 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Ko Barhorst 
 
Onze secretaris Ko Barhorst is alweer 60 jaar oud. Samen 
met zijn vrouw Karin heeft hij dit gevierd met een feestje bij 
de Heeren van Sonoy in Alkmaar. 
Ko en Karin, beide van harte gefeliciteerd! 
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Kind-ouder toernooi 7 mei 2022 
 
Wat fijn dat we, na 2 jaar rust, onze jaarlijkse kind-ouder toernooi weer konden organiseren. We 
hadden 12 teams dit keer, waarvan veel van de jongste groep. Op 7 mei om 9:00 uur gingen we 
alles klaarzetten. Om 10:00 uur aanwezigheid van de deelnemers en om 10.30 uur zouden de 
wedstrijden beginnen. We misten twee teams, maar gelukkig kwam familie van Talen met zijn vieren 
dus konden er nog twee teams gevormd worden en kon het toernooi beginnen. We begonnen 
natuurlijk met de warming-up om blessures te voorkomen.  
 
Daarna begonnen de wedstrijden; er werden veel partijen gespeeld en er werd vooral veel strijd 
geleverd. Ondertussen werd de innerlijke mens ook goed verzorgd: drinken, aardbeien, spekjes. 
Nadat na 3 uur alle wedstrijden waren gespeeld en de rackets weer opgeborgen waren, volgde er 
een prijsuitreiking. Iedereen kreeg een vaantje als aandenken van deze dag. Het was een leuke dag 
en hopelijk kunnen we het volgend jaar weer organiseren! 
De winnaars van de dag:  
 
 Groep 1 (jeugd tot 12 jr) Groep 2 (jeugd tot 18 jr) 

1. Jazzley   1. Thomas 
2. Evi 
3. Twan 

 
Van harte gefeliciteerd winnaars!  
En veel dank aan de organisatie van het toernooi! 
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In de pen……een jubilaris! 
 

Nou Corrie, daar zitten we dan, een 40 jarige 

jubilaris bij Flash; wat een prachtige tijd! 

Hoe ben je eigenlijk bij Flash terecht gekomen? 

Mijn tante en oom speelden daar al. Ze nodigde met 

een keer uit om mee te spelen; dat leek met wel leuk. Ik 

deed op dat moment veel aan turnen. 

Het bleek dat ik het spelletje badminton toen meteen 

wel heel leuk vond en het ging me ook goed af. Ik 

moest wel echt bij nul beginnen hoor, maar we kregen 

ook meteen training. 

Ik wilde graag lid worden, maar moest wel eerst op een 

wachtlijst. 

Toentertijd speelden we in de Bram Daalder Mavo, vijf 

avonden per week werd er gespeeld.  

Net als nu speelden we door elkaar, toen nog met een 

afhang systeem. 

Ik ben na een jaar of vijf/zes ook competitie gaan spelen. En dat heb ik lang vol gehouden. 

We speelden door heel Noord-Holland; het gemengd dubbel vond ik het allerleukst. 

Tot een jaar of zes geleden ben ik daarmee gestopt; de laatste jaren heb ik ingevallen bij de teams 

die er toen waren. 

 

Wat zijn bijzondere herinneringen aan die tijd? 

Nou….dat zal ik je zeggen! De feestjes; flink wat feestjes hebben we gehad met elkaar. 

Het nazitten van toen waren gewoon complete feestjes; tot diep in de nacht was eigenlijk heel 

gewoon. Hans Schulze was daar ook altijd bij, erg gezellig! 

Destijds hadden we de bar in eigen beheer, we draaiden onze eigen bardiensten. 

Ik denk ook met plezier terug aan alle leuke speelavonden, de competitie en de toernooien. 

 

Doe je nog meer sporten of andere dingen in je vrije tijd? 

Zeker, ik ga naar de sportschool waar ik verschillende dingen doe: total body, circuitraining en 

fitnessparcours. Daarnaast lees ik graag, hou ik van fietsen en wandelen en lekker op terrasjes 

zitten. 

 

Zijn er nog andere dingen je graag kwijt wilt in deze speciale ‘in de pen’? 

Zeker! Ik vind het erg jammer dat ik niet aanwezig kan zijn bij het grote 60 jaar feest van Flash. Ik 

heb dan mijn jaarlijkse meidenweekend en dat kan ik niet laten schieten. 

Ja, en nog wat: ik heb nog steeds elke woensdag een leuke avond en geniet van lekker fanatieke 

potjes badminton. Ik hoop dat nog lang te kunnen blijven doen, zo lang het goed gaat.  

 

Wat mij betreft maak ik de 50 jaar vol!   
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Wist je dat…… 
 

… het meest gestolen boek uit openbare bibliotheken het Guinness Book of Records is? 
 
… er ondanks de gekke Coronatijd er toch weer nieuwe badmintonleden bijgekomen zijn? 
 
… de organisatoren van het Flash 60 jaar jubileumfeest al heel ver zijn met de  
 voorbereidingen? 
 

… iedereen dus zaterdag 24 september vrij moet houden? 
 
… Er jaarlijks meer mensen sterven door vallende kokosnoten dan door haaienbeten. 
  
… je dus moet oppassen als je op vakantie gaat naar bijvoorbeeld Thailand, Tanzania of  
 Indonesië? 
 
… 29 en 30 juni de laatste speelmomenten van dit seizoen zijn? 
 
… we heel graag volgend jaar weer input van jullie krijgen voor de Nieuwsflash? 

 
 
 

 


