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Voorwoord 
 

We hebben er weer een jaar opzitten, dus lezen jullie hier zoals gebruikelijk een beknopt overzicht van 
de afgelopen periode. 
 

Het was een beetje een rommelige tijd, omdat er hard aan de nieuwe sporthal gebouwd wordt, en dat 
geeft zo nu en dan wel wat ongemakken. De kleedkamers zijn koud, en de luchtverversing in de zaal 
is ook niet altijd in orde. Zoals het er nu naar uitziet, zal de nieuwe hal in juni opgeleverd worden, dus 
gelukkig is het eind wel in zicht. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is er nog helemaal niets 
bekend over de indelingen, maar zodra daar meer over bekend is, laten wij jullie dat natuurlijk middels 
de nieuwsbrief weten.  
  

We hebben in het bestuur afscheid moeten nemen van Frank van Royen. Hij is naar Londen 
vertrokken, de liefde achterna, met als resultaat een kerstkindje, een jongen, die (nog niet echt) luistert 
naar de naam Freddie. We missen Frank wel, want hij heeft veel gedaan binnen het bestuur, maar we 
gunnen hem natuurlijk het geluk. Verder is het bestuur ongewijzigd gebleven, zodat we aardig aan 
elkaar beginnen te wennen. 
  

Therra Darma is er nog steeds als trainer. Op zaterdag voor de jeugd, en op dinsdagavond van 
oktober tot april voor de seniorenleden. Het is vooral belangrijk dat er iemand is voor nieuwe leden, 
om tekst en uitleg te kunnen geven. 
  

Verder zijn er gelukkig nog steeds Maart, Conny, George en Johan om de jeugd te begeleiden. 
Als er mensen zijn die eens in de twee of drie weken een handje willen helpen zou dat erg prettig zijn, 
want er is wel eens iemand ziek, of er zijn dringende omstandigheden dat men niet kan. En als je dan 
een beroep op iemand kan doen.... 
  

In de competitie hadden we dit jaar maar één herenteam, in de tweede klasse. Ze hebben het 
uitstekend gedaan, er was soms zelfs hoop op de titel, maar ze zijn uiteindelijk tweede geworden. Wat 
het volgend jaar zal brengen is nog niet bekend, we hopen dat er een team gevormd kan worden 
(liefst twee). 
  

We hebben al verschillende keren advertenties geplaatst in lokale media om nieuwe leden te werven, 
maar helaas heeft dat nog niet veel opgeleverd. Probeer eens in de familie- of kennissenkring of je 
mensen warm kunt krijgen om lid te worden van onze club, want nieuwe leden zijn zeer welkom. 
De dinsdagavond is vaak goed bezet, maar er kunnen echt nog mensen bij. Op donderdag is het 
minder, en als de nieuwe zaalindeling bekend is zullen we bekijken hoe we met dit alles  verder zullen  
omgaan. 
 
De laatste speeldagen van dit jaar zijn als volgt: 
  

- dinsdag 30 juni 
- donderdag 2 juli 
- zaterdag 4 juli 
  

Na de zomervakantie begint het nieuwe seizoen weer op de volgende data: 
  

- dinsdag 18 augustus 

- donderdag 20 augustus 

- zaterdag 22 augustus 

  
En daar komt ie dan weer........de uitnodiging om de ledenvergadering bij te wonen. Natuurlijk geldt 
dat ook zoals altijd voor de ouders van de jeugdleden. We gaan het weer heel gezellig maken in de 
Bowling. Wie weet heb je zo'n goed idee waar wat mee gedaan kan worden. 
  

Tot ziens, 
 

Ankie Hoogendijk 

Voorzitter. 
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   Uitnodiging 
 
   Wij willen u van harte uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering van  
  badmintonclub Waterland, die op woensdag 6 mei 2009 zal worden  
  gehouden in Bowlingcentrum De Zedde, Heideweg 1 te Volendam.  
 
  Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.  
  Ook ouders van onze (jeugd)leden zijn hierbij van harte welkom. 

 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 mei 2008 
 

3. Jaarverslagen van:    - ledenadministratie 
    - de secretaris 
    - de jeugdcommissie 
     - competitieleider / clubkampioenschappen 
 

4.  Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting (penningmeester) 
 
5. Rapport kascommissie 
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
 
7.  Beleid van het bestuur voor het seizoen 2009 / 2010 
 
8.  Bestuursverkiezing 
 
9.  Vaststelling van de contributie 
 
10. Rondvraag 
 
11.  Sluiting 

 
Toelichting: 

 
Punt 7:  Indien er tijdens het afgelopen verenigingsjaar zaken naar uw mening niet (of 

onvoldoende) hebben plaatsgevonden en / of zaken niet naar behoren zijn behandeld, 
dan stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat u dit bij de vergadering kenbaar wilt maken. 

 
Punt 8: De secretaris is aan het eind van het verenigingsjaar 2008 / 2009 reglementair aftredend. 

Kees heeft toegezegd wederom verkiesbaar te zijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen 
zich bij het bestuur aanmelden. 

 
Punt 9:  Gelet op de terugloop van het aantal leden, wordt voorgesteld om de contributie met € 2,- per 

kwartaal te verhogen. De bedragen komen er dan als volgt uit te zien: 
  

 Jeugd tot 18 jaar zaterdag:   € 17,- per kwartaal    (was € 15,-) 
 Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:  € 19,- per kwartaal    (was € 17,-) 
 18 jaar en ouder:   € 25,- per kwartaal  (was € 23,-) 
 
 Bondscontribtutie: 

- € 17,50 voor junioren  
- € 21,00 voor senioren 
 
Bijdrage competitieleden:  
- € 20,- voor senioren 
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- € 10,- voor junioren 
Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op  
maandag 19 mei 2008 in bowlingcentrum De Zedde. 
 
Aanwezig:  Maart Pannekeet, Conny van Royen,  Ankie Hoogendijk, Natascha Pannekeet-Smit,  
  Kees Klouwer, George Cloos, Frank van Royen, Richard Steur, Peter Hoogland,  
  Johan Pannekeet en T h o m a s B u t e r 
 
Afwezig met afmeldingbericht: Trudy Ent, Gloria v.d. Heuvel en Tiny Eskes 
 

 
1. Opening 
 
Ankie Hoogendijk opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
   
Mededelingen: 
 
-  Ankie voegt nog één punt aan de agenda toe, t.w. het jaarverslag van de technische commissie. Dit 
punt wordt toegevoegd aan punt 3 van de agenda.   
 
De laatste speeldagen van dit seizoen zijn als volgt: 
 
-  dinsdag 24 juni 2008 
-  donderdag 26 juni 2008 
-  zaterdag 28 juni 2008 
 
De eerste speeldagen na de zomervakantie zijn : 
 
-  dinsdag 12 augustus 2008 
-  donderdag 14 augustus 2008 
-  zaterdag 16 augustus 2008  
 
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 7 mei 2007 
 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslagen van:   
 
Ledenadministratie: 
Natascha geeft een kleine toelichting en meldt dat het ledenaantal, in vergelijking met voorgaande 
jaren, drastisch is gedaald. Hier zijn verder geen opmerkingen over. 
 
Secretaris: 
Geen opmerkingen. 
 
Jeugdcommissie: 
Geen opmerkingen.  
 
Technische commissie: 
Geen opmerkingen.  
 
4. Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting 
 
Rekening van baten en lasten: 
Het resultaat is voor het eerst in jaren negatief, en bedraagt € 846,59.  
 
Door de verdere terugloop van het aantal leden, zijn de inkomsten uit de contributie minder dan vorig 
jaar.  
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De inkomsten m.b.t. sportsubsidie zijn, in vergelijking met 2006, lager uitgevallen vanwege het feit dat 
er in 2007 geen Deen Jeugdsponsoractie is georganiseerd.  
Vervolg toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting 
 
Trainingskosten t.b.v. de jeugd zijn hoger dan in 2006, omdat er in 2007 weer het hele jaar een 
jeugdtrainer aanwezig is geweest.  
 
Balans: 
Natascha geeft een korte toelichting. Peter geeft aan dat we een “gezonde” club zijn. Geen verdere 
opmerkingen.  
 
Begroting: 
Natascha geeft een korte toelichting: 
 
Contributie-inkomsten zijn gebaseerd / begroot op 55 junior- en 55 seniorleden.  
 
Zaalhuur hoger begroot i.v.m. kostenstijging van 3%. 
 
Trainingskosten lager i.v.m. langdurige vakantie van Therra. 
 
Computer is dit jaar volledig afgeschreven.  
 
De vereniging krijgt “slechts” 2% rente op het spaargeld.  
 
Begroting wordt, zonder opmerkingen, aangenomen. 
 
5. Rapport kascommissie 
 
T h o m a s B u t e r en Peter Hoogland hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.  
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
 
Peter Hoogland stelt zich niet beschikbaar voor de kascommissie van volgend jaar. T h o m a s is 
vorig jaar voor 2 jaar benoemd, en zal derhalve volgend jaar ook plaatsnemen in de kascommissie.  
 
Albert Steur wordt benoemd tot lid van de kascommissie. 
 
7. Beleid van het bestuur voor 2008 / 2009 
 
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het beleid. 
 
8. Bestuursverkiezingen 
 
Dit jaar is de voorzitter reglementair aftredend. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, 
wordt Ankie opnieuw voor een periode van 3 jaar benoemd als voorzitter. 
 
9. Vaststelling van de contributie 
 
Natascha geeft aan dat er dit jaar geen verhoging van de contributie plaatsvindt.  
 
Jeugd tot 18 jaar zaterdag: € 15,00 per kwartaal    
Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:  € 17,00 per kwartaal    
18 jaar en ouder: € 23,00 per kwartaal 
Echtparen / samenwonenden:  € 42,00 per kwartaal  
T h o m a s vraagt of er tijdens het seizoen ook een contributieverhoging kan worden doorgevoerd. 
Natascha geeft aan dat dit inderdaad mogelijk is.  
 
10. Rondvraag 
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George geeft Natascha een groot compliment over de manier waarop zij de club financieel leidt. In 
vergelijking met omliggende badmintonverenigingen (Zeevang, Monnickendam, Purmerend) doen wij 
het helemaal niet slecht.  
Vervolg Rondvraag 
 
Peter complimenteert Frank met de organisatie van de clubkampioenschappen.  
 
T h o m a s geeft aan dat er vaker nieuws op de site moet worden gezet. Er dient daarin een meer 
proactieve houding te worden aangenomen. Het bestuur zal erop letten om nieuws in een eerder 
stadium aan de webmaster door te geven.  
 
Natascha merkt op dat het aantal leden steeds verder terugloopt. Een oplossing voor dit probleem 
zou kunnen zijn om de basisscholen (groep 4 + 5) te benaderen voor een zgn. 
schoolbadmintontoernooi. Op die manier kun je de jeugd enthousiaster maken voor de sport, om op 
die manier leden binnen te halen. Gelet op het feit dat de tafeltennisvereniging al een aantal jaren een 
dergelijk toernooi organiseert, zal Peter wat informatie opvragen. Hier zal het bestuur zich vervolgens 
verder over buigen.  
 
11. Sluiting 
 
Ankie merkt op dat de jaarvergadering zelden zo snel is afgerond, bedankt iedereen voor de komst, 
en sluit daarna de vergadering. 
 
 
Kees Klouwer 
Secretaris 
 

 
Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2008 

 
Gelukkig heeft de daling van het ledenaantal van afgelopen jaren zich niet doorgezet. Het ledenaantal 
is ten opzichte van vorig jaar redelijk stabiel gebleven. Per 1 januari 2008 was het ledenaantal 109, 
per 1 januari 2009 is het aantal 102. De lichte daling zit evenals vorig jaar bij de jeugdleden. De leiding 
doet er alles aan om het voor onze jeugdleden zo leuk mogelijk te maken. Zo is er elk jaar een enkel- 
en dubbeltoernooi.  
 
Het aantal senioren is redelijk stabiel gebleven al kunnen we voor beide avonden nog steeds nieuwe 
leden gebruiken. Daarom zullen we ook in 2009 weer advertenties plaatsen in een aantal kranten en 
op tv. Hopelijk komen hier wat reacties op. 
 
Onderstaande verdeling is een globale telling daar een wijziging van speelavond zelden wordt 
doorgegeven.  
 
Het totaal aantal leden per 1 januari 2009 is 102, als volgt te verdelen: 
 
Dinsdag     19 (vorig jaar 23) 
Donderdag     17 (vorig jaar 20) 
Zaterdag junioren    50 (vorig jaar 58) 
Zaterdag senioren      6 (vorig jaar 4)     
Dinsdag en donderdag    10 (vorig jaar 3) 
Dinsdag en donderdag en zaterdag    0 (vorig jaar 1) 
 
De verdeling naar junioren / senioren is als volgt: 
 
Junioren     50 (vorig jaar 58) 
Senioren     52 (vorig jaar 51) 
 
Natascha Pannekeet-Smit  
Penningmeester 
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Verslag van de Secretaris 
 

Zoals elk jaar gebruikelijk, mag ik als secretaris ook een klein verslag maken van het afgelopen jaar. 
Het was een jaar met sportieve hoogte- en dieptepunten. Zo mocht ik mijn debuut maken in het 
competitieteam, weliswaar als invaller (maar toch), en werd ik helaas weer tweede tijdens de 
clubkampioenschappen (dit keer achter de volledig terechte kampioen Michelle).  
 
Verder zijn we als club bezig met het Basis Sport Project. Bij dit project is het de bedoeling dat een 
afvaardiging van onze club gymles gaat geven aan de groepen 6 + 7 van de basisscholen. Tijdens 
deze gymles willen wij proberen de badmintonsport zo goed mogelijk onder de aandacht van de jeugd 
te brengen. Ons doel is om op die manier nieuwe jeugdleden te werven voor onze vereniging.  
 
Daarmee kom ik gelijk bij hét belangrijkste aandachtspunt, namelijk het ledenaantal. Het aantal leden 
is dit jaar gelukkig stabiel gebleven, maar we willen dolgraag dat er nieuwe leden bijkomen. In principe 
kunnen er op alle speeldagen nog leden bij, dus roep nogmaals vriend(inn)en / kennissen / 
familieleden / collega’s op om eens een keer vrijblijvend te komen spelen / trainen. Ik weet zeker dat 
als ze eenmaal 1x hebben gespeeld, ze gelijk lid willen worden. Laten we hopen de we het 
ledenaantal op die manier weer rond de 120 (of misschien zelfs hoger) kunnen krijgen.  
 
Tot slot wil ik ook nog even stil staan bij de nieuwe sporthal die momenteel wordt gebouwd. Wij 
proberen de hinder voor jullie zo laag mogelijk te houden, en hebben daar ook regelmatig contact over 
met de gemeente. Wij kunnen dit echter niet altijd voorkomen, en hopen op jullie begrip voor deze 
situatie. Laten we hopen dat de bouw niet onnodig stagneert, zodat de nieuwe hal in juni kan worden 
opgeleverd.  
 
Na 3 jaar als secretaris gefungeerd te hebben, ben ik aan het eind van dit seizoen reglementair 
aftredend. Mochten zich geen andere tegenkandidaten aanmelden, dan ben ik graag bereid mij 
opnieuw verkiesbaar te stellen.  
 
De samenstelling van het bestuur van badmintonclub Waterland bestaat uit het dagelijks bestuur met 
ondersteuning van diverse commissies: 
 
Dagelijks bestuur :  Ankie Hoogendijk  -   voorzitter 
  Natascha Pannekeet  -   penningmeester 
  Kees Klouwer  -   secretaris   
 
Overige bestuursleden : Maart Pannekeet  -   ondersteuning 
  Conny van Royen  -   ondersteuning 
  George Cloos  -   jeugd 
  Frank van Royen   -   competitie (tot juni 2008) 
  Richard Steur  -   competitie 
 
Competitie :  Richard Steur / Martin Zwarthoed 
 
Jeugdcommissie :  Maart Pannekeet / Conny van Royen / Johan Pannekeet /  
   George Cloos / Therra Darma 
 
Ledenadministratie :  Natascha Pannekeet 
 
Trainers en jeugdopvang :  Therra Darma (zowel jeugd als recreanten) 
  Maart Pannekeet (jeugd) 
  Conny van Royen (jeugd) 
  Johan Pannekeet (jeugd)  
  George Cloos (jeugd) 
 
Commissie pers / publiciteit :  Ankie Hoogendijk 
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  Kees Klouwer 
 
Beheer website : T h o m a s B u t e r  
 
(Algemene) Vergaderingen 
In het jaar 2008 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, 5 keer vergaderd. De algemene 
ledenvergadering is gehouden op 19 mei 2008 in bowlingcentrum De Zedde. 
 
Sponsoring 
Dit jaar werd er gelukkig weer een Deen Jeugdsponsoractie georganiseerd, en mochten we hier 
gelukkig ook weer aan meedoen. Deze actie heeft ons een bedrag van € 631,86 opgeleverd. Dit geld 
is o.a. besteed aan een bingo voor de jongere jeugd. Daarnaast heeft de Rabobank wederom het 
Rabo-jeugdtoernooi gesponsord voor een bedrag van € 200,-. 
 
Clubevenementen 
In het afgelopen jaar zijn de volgende toernooien georganiseerd: 

o Rabo-jeugdtoernooi op de zaterdagen 24, 31 mei en 7 juni 2008 
o Najaarstoernooi op de zaterdagen 1.8 en 22 november 2008 
o Clubkampioenschappen: competitie:  4 en 11 maart 2008 

    recreanten:  8 en 15 april 2008 
 
Website 
Onze website wordt zoals altijd beheerd door T h o m a s B u t e r. Op de site kun je vrijwel alle 
benodigde informatie vinden over onze club, en de gegevens zijn altijd up-to-date, dus neem gerust 
eens een kijkje op: www.bcwaterland.nl   
 
Kees Klouwer  
Secretaris 
 

 
 

 
 

 
 

Beleid voor 2009 / 2010: 
 
 
Het te voeren beleid voor het seizoen 2009 / 2010 ziet er als volgt uit: 
 

o Opvang van nieuwe leden; 
 

o Toernooien organiseren, waaronder clubkampioenschappen; 
 

o Voor- en najaarstoernooi organiseren voor de jeugdleden; 
 

http://www.bcwaterland.nl/
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o Meer vrijwilligers voor de jeugdbegeleiding; 
 

o Ledenaantal opvoeren tot het niveau van ± 120 leden. 
 
 

Verslag van de jeugdcommissie 
 
Met veel inzet en enthousiasme werd er gestreden om de bekers in zes verschillende poules. De 
jongste jeugd werd ingedeeld in Poule C en D. De oudere jeugd in A, B1, B2 en B3. Er werd geknokt 
voor ieder punt en er moesten vele beslissingswedstrijden aan te pas komen om winnaars te krijgen. 
 
Uitslag enkeltoernooi 2008 
 
Poule D:   1. Rebbecca Tol  
    2. Lisa Lighthart  
    3. Christiaan Tol  
    4. Kelcey v Vlaanderen  
                  5. Robbie Vlugt 
 
Verliezerspoule C:  1. Magareth de Wit  
    2. Lisa Vermeulen  
    3. Rosa Smit  
    4. Amanda Molenaar 
                5. Jessica Smit 
 
Winnaarspoule C:   1. Rianne Keizer  
    2. Bianca de Boer  
    3. Marlene Schilder  
    4. Denise Tol 
                                5. Ina Bond 
 
Poule B3:   1. Lindsey de Boer  
    2. Kaylee v Wissen  
    3. Lidy Schilder  
    4. Melissa Peerdeman 
                    5. Yasmine Bootsman / 
        Megan Jonk  
    6. Anneke Buijs  
    7. Rancy Smit 
 
Poule B2:   1. Melissa Baayens  
    2. Roos Tol  
    3. Rosalie Tol  
    4. Christa Klaver  
    5. Patricia de Boer 
                   6. Daniëlle Guyt 
 
Verliezerspoule B1:  1. Sandra Keizer  
    2. Lincy Smit  
    3. Marissa Tol  
    4. Anne fleur Tol 
                                  5. Xialu Karregat 
 
Winnaarspoule  B1:  1. Iris Iflé  
    2. Lorena Tol  
    3. Chantal Schilder  
    4. Laura Molenaar / 
         Samantha Schilder                      
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Poule A:   1. Nathalie Sombroek  
    2. Rose Mooyer  
    3. Tootje Molenaar  
    4. Charlotte Sombroek 
                 5. Denise Schokker 
 
Uitslag dubbeltoernooi 2008 
 
Poule A:       Poule B1: 
 
1. Nathalie Sombroek / Denise Schokker  1. Chantal Schilder / Samantha Schilder 
2. Tootje Molenaar / Rose Mooyer   2. Patrick Verschuren / Frank Zwarthoed 
3. Jessica de Boer / Mariska Buys   3. Laura Molenaar / Marissa Tol 
4. Sharon Keizer / Angela Tol    4. Sandra Keizer / Samantha Huigsloot 
5. Iris Iflé / Patrick Bond 
6. Charlotte Sombroek / Rosanne Buys 
  
Poule B2:       Poule C:  
 
1. Xialu Karregat / Christa Klaver   1. Rancy Smit / Rosalie Tol 
2. Melissa Baayens / Linsey Smit   2. Rianne Keizer / Bianca de Boer 
3. Kaylee van Wissen / Megan Jonk   3. Ina Bond / Lisa Vermeulen 
4. Patricia de Boer / Anne Fleur Tol   4. Roos Tol / Denise Tol 
5. Linsey de Boer / Lidy Schilder   5. Marlene Schilder / Magaret de Wit 
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Jeugdtoernooi 6 april 2008  in sporthal De Vang te Zaandam. 
 
We vertrokken om 11:45 uur vanaf de parkeerplaats van de Opperdam met 4 jeugdteams in 4 auto’s 
naar sporthal De Vang in Zaandam. Om 13:00 uur begon dit toernooi en het zou omstreeks de klok 
van 17:00 uur eindigen. In totaal deden er 18 teams van 8 verschillende verenigingen mee aan dit 
toernooi waarvan BC Waterland mede hofleverancier was met maar liefst 4 teams. 
 
Het toernooi werd gespeeld op tijd, elke wedstrijd duurde 9 minuten. Elk team moest 3 keer een team-
wedstrijd spelen en elke teamwedstrijd bestond uit 2 dubbel- en 2 mixpartijen. Het kwam voor dat 
onze teams (alleen meisjes) ook tegenover jongens stonden te spelen. Dit maakte de teamprestaties 
alleen maar groter want er is erg goed gespeeld. 
 
1

ste
 plaats 

Team A:  Marise de Boer  
  Jessica de Boer   
  Mariska Buys  
  Rosanne Buys 
 
1

ste
 plaats 

Team B1:  Tootje Molenaar  
  Nathalie Sombroek  
   Rose Mooijer  
  Samantha Huigsloot   
 
4

de
 plaats 

Team B2:  Xialu Karregat 
  Anne Fleur Tol  
  Laura Molenaar  
  Marissa Tol   
 
2

de
 plaats 

Team C:  Roos Tol 
  Ina Bond 
  Lisa Vermeulen 
  Crista Klaver  
  Rancy Smit   
 
Een klasse prestatie! Namens de begeleiding: Iedereen bedankt voor de inzet. 
 
De jeugdcommissie. 
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Competitieverslag seizoen 2008 / 2009 
 

Ook de afgelopen zomerstop kwam BC Waterland niet ongeschonden door. Als gevolg van diverse 
transfers, waarbij Frank vertrok richting London, Camille zijn heil zocht in Keulen en Fred en Peter 
aangaven dat zij de druk van vastspeler niet aankonden, konden we ook dit seizoen weer een team 
minder inschrijven voor de competitie. We moesten daarom de resterende spelers van Waterland H1 
en H2 samenvoegen in het overgebleven team. 
 
In een team met Sebastiaan van der Gugten, Robin Hoffenaar, Richard Steur en Martin Zwarthoed 
waren drie van de vier halve finalisten van de laatste clubkampioenschappen vertegenwoordigd en 
dus waren de verwachtingen hoog gespannen. De start was ook erg goed, waarbij de ene 
monsterscore de andere opvolgde. Hoewel al snel bleek later dat de sterkste tegenstanders nog 
moesten komen stonden we tot 2 wedstrijden voor het einde nog op de eerste plaats. Uiteindelijk 
verloren we van allebei onze belangrijkste concurrenten om de winst in de poule zowel de uit als de 
thuiswedstrijd. Omdat de overige 10 wedstrijden glorieus werden gewonnen eindigden we toch voor 
het tweede jaar op rij op een mooie tweede plaats in de poule. 
 
Achteraf terugkijkend is dit seizoen vooral het seizoen geworden van het laatste competitieseizoen 
van Sebastiaan,  het afscheid van de sportkantine, de broodjes warm vlees van de bowling, de 
Elfstedentocht van Sebastiaan en het in ere herstelde bowlinguitje. Al met al een sportief en gezellig 
seizoen waarin een hoop werd gelachen en opnieuw duidelijk werd dat Peter Karregat, Fred Bien, 
Rob Dijkgraaf, T h o m a s B u t e r en Kees Klouwer altijd stand-by staan om als invaller mee te gaan. 
Onze dank voor jullie bijdrage en hopelijk kunnen we volgend jaar weer regelmatig van jullie kunsten 
gebruik maken. 
 
Richard Steur  
Competitieleider 
 
 

Eindstand competitie seizoen 2008 / 2009 
 

 
 Team: Gespeeld: Punten: Wedstrijden: Games: Punten: 

1.) Hoogkarspel BV H1 14 92 92 - 20 191 - 52 4761 - 3149 

             

2.) Waterland BC H1 14 80 80 - 32 171 - 80 4838 - 4024 
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3.) Duinwijck H1 14 74 74 - 38 161 - 96 4921 - 4371 

             

4.) De Harpoen BC H1 14 54 54 - 58 129 - 132 4578 - 4611 

             

5.) Zeeburg BV H1 14 47 47 - 65 116 - 150 4201 - 4903 

             

6.) Duinwijck H2 14 36 36 - 76 84 - 167 3979 - 4622 

             

7.) Castricum BC H1 14 33 33 - 79 89 - 172 4232 - 5026 

             

8.) Velsen BC H1 14 32 32 - 80 83 - 175 4270 - 5074 

 
 
 
 
 
 

Clubkampioenschap Badminton 2008 
 
Na het succes van vorig jaar zijn de clubkampioenschappen van badmintonclub Waterland in 2008 
wederom op de speelavonden (dinsdag) verspeeld. De competitiespelers hadden hun toernooi op 4 
en 11 maart, de recreanten op 8 en 15 april. 
 
Competitie 
In de herenenkel streden 9 heren om de titel clubkampioen. Zij werden verdeeld in 3 poules van 3, 
waarbij 1 poule als de groep des doods werd aangewezen. Hierin speelde Robin Hoffenaar (regerend 
kampioen), Sebastiaan van der Gugten (voormalig kampioen) en Martin Zwarthoed (heel goed in vorm 
en dus mede favoriet). Zoals verwacht was het een interessante poule waar na een spannende  
3-setter tussen Robin en Martin, Robin als poulewinnaar uit kwam.  
 
In de andere poules hadden Richard Steur en Fred Bien (verrassend, maar leuk!) minder moeite om 
poulewinnaar te worden. De laatste halve finalist zou de beste nummer 2 worden en deze ‘lucky loser’ 
bleek Sebastiaan te zijn.  
 
Hij mocht het opnemen tegen Fred en de andere halve finale ging tussen de winnaars van de vorige  
2 clubkampioenschappen (Robin en Richard). Verrassend eenvoudig wonnen Sebastiaan en Robin 
hun partijen en mochten het dus tegen elkaar opnemen in de finale.  
 
Sebastiaan die niet in vorm was, en zonder zelfvertrouwen aan het toernooi begon, had gedurende 
het toernooi zijn vorm gevonden en was in de finale in 2 sets te sterk voor Robin en is dus 3 jaar na 
zijn eerste overwinning wederom clubkampioen! 
 

De herendubbel was een poule van 5 en al snel bleek dat 2 
dubbels er qua sterkte bovenuit staken. Dat waren Robin 
Hoffenaar / Fred Bien en Martin Zwarthoed / Camille 
Versteeg. 
En het kwam zo uit (!) dat zij hun laatste wedstrijd tegen 
elkaar moesten spelen. Inzet was duidelijk: de winnaar van 
de partij was clubkampioen.  
 
Martin en Camille wonnen het hele toernooi hun partijen 
soeverein en in deze wedstrijd was het niet anders. Zij 
wonnen de 1

e
 set en stonden op het punt om ook de 2

e
 set 

te winnen. Maar Robin en Fred konden deze 2
e
 set nipt 

winnen (21-19) en dat bleek de ommekeer in de wedstrijd. 
De 3

e
 set ging ook naar hun en daarmee zijn Robin en 



Jaarverslag BC Waterland 2008                                                                                                            14 

Fred dus clubkampioen in de dubbel! 
 
Een compliment nog aan Michelle die als meisje mee deed aan de herendubbel, en dit samen met 
Richard meer dan verdienstelijk heeft gedaan. 
        Clubkampioen competitiespelers 2008!!! 

 
Recreanten 
In totaal hadden 20 recreanten zich ingeschreven voor hun clubkampioenschap. Dat is – ondanks de 
daling van het aantal leden – evenveel als vorig jaar en daar ben ik dus heel blij mee! Vooral veel 
dames wilden dit jaar meedoen, waardoor er een extra categorie (de mixed dubbels) toegevoegd kon 
worden aan het schema.  
 
In de herenenkel deden 9 personen mee, waaronder 1 meid (Michelle Veerman). Vorig jaar werd het 
talent van de club nog in de poulefase uitgeschakeld na een verlies tegen Kees Klouwer, maar dat 
zou ze dit jaar niet laten gebeuren, werd vooraf gezegd. 
 
Ze kwam inderdaad eenvoudig door haar poule en moest het in de halve finale opnemen tegen T h o 
m a s B u t e r, de titelverdediger. T h o m a s had het vooral met Alex Veerman heel zwaar in zijn 
poule. Hij wist uiteindelijk na 3 zware sets te winnen en dus poulewinnaar te worden. 
 
Kees Klouwer had geen driesetters nodig om zijn partijen te winnen en ging eenvoudig als 
poulewinnaar door naar de halve finales. Alwaar hij het moest opnemen tegen een beste nummer 2.  
Bij de recreanten was deze ‘lucky loser’ Hans Buikman, die enigszins verrassend (maar wel verdiend) 
wist te winnen van Alex Veerman.  
 
In de halve finale was hij echter geen partij voor Kees die met zijn kenmerkende korte spel Hans tot 
wanhoop dreef en eenvoudig won. Dat kon van de andere halve finale (tussen Michelle en T h o m a 
s) niet gezegd worden.  
 
Na eenvoudige winst van de 1

e
 set door Michelle was het heel verrassend dat T h o m a s (met maar 

liefst 21-10) de 2
e
 set wist te winnen. En dan raad je het al, de 3

e
 set ging gelijk op tot het eind. Bijna 

niets scheidde deze 2 spelers, maar het was uiteindelijk Michelle die met 23-21 aan het langste eind 
trok. 

 
Ook de finale was een wedstrijd om van te genieten. Alle 
sets gingen gelijk op en er zat niet veel tussen beide 
spelers. Als de één voor stond kwam de ander terug en 
vice versa.  
 
Kees wilde na zijn verlies in de finale van vorig jaar graag 
revanche nemen, maar helaas lukte hem dat net niet. 
Michelle was in 3 sets (21-19, 20-22 en 21-17) te sterk en 
dus clubkampioen! 
 
Bij de herendubbel was er 1 poule die makkelijk gewonnen 
werd (door Alex en Michelle) en een andere poule die 
razend spannend was en waarbij alle 3 de partijen pas na 
3 sets beslist werden. Peter Hoogland en Hans Buikman 
verloren beide partijen; Nico Tol en Evert Jonk wonnen er 
1 en verloren er 1; maar de poulewinnaars waren Kees 
Klouwer en Albert Steur (de titelverdedigers). In de finale 
wisten zij, met tactisch spel, wederom de titel 
clubkampioen herendubbel te veroveren door Michelle en 
Alex in 2 sets te verslaan. 

Clubkampioen recreanten 2008: Michelle Veerman 

 
Vier damesdubbels waren er maar liefst en zij konden in 1 poule uitmaken wie de beste was. Het 
winnende duo van vorig (Christine Tuyp en Yvonne Sier) was vanwege sterkte uit elkaar gehaald en 
zij werden gekoppeld aan ‘doorgestroomde jeugd’. Mede hierdoor waren de wedstrijden spannend en 
behoorlijk gelijkopgaand. Voor Yvonne maakte de scheiding met haar dubbelpartner van vorig jaar 
niets uit, ze won deze keer weer, nu samen met Mariska Buys. Tweede zijn geworden (maar helaas 
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geen beker…) Linda Koning en Eva Bond. 
 
Als laatste onderdeel de mixed dubbel, verdeeld over 2 poules van 3. Dit werd een echt spektakel! 
 
In poule A wonnen Evert Jonk en Linda Koning hun beide partijen, maar daar hadden ze wel 
setstanden van bijv. 21-19, 26-24 en 27-25 voor nodig; geweldig! Pechvogel waren Wim Prins en 
Yvonne Sier die al met 1 been in de finale stonden, maar door het missen van matchpoints en het 
uiteindelijk verliezen van de 3

e
 set met 26-24 van Evert en Linda ging de finaleplek aan hun neus 

voorbij. Gekker kan het niet, of toch?!  
 
In poule B won iedereen van elkaar en moest uiteindelijk het tellen van de gewonnen en verloren sets 
de uitkomst bieden. Tot verbazing van henzelf waren het T h o m a s B u t e r en Jessica de Boer die 
door gingen naar de finale omdat ze 1 set minder hadden verloren. Ook de finale was een spannende 
aangelegenheid. Er waren 3 slopende sets voor nodig voordat duidelijk was wie de winnaars waren; 
en dat zijn geworden Evert en Linda! 
 
Organisatorisch verliepen beide kampioenschappen voortreffelijk. Mede dankzij de inzet van de 
spelers zelf uiteraard. Bedankt daarvoor en iedereen bedankt voor het meedoen. De winnaars 
gefeliciteerd met jullie prijzen en ik hoop iedereen volgend jaar weer te zien! 
 
Frank van Royen 
 

 
 

Tot volgend jaar!!!  


