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VOORWOORD 
 
Vorig jaar was ik blij dat ik positief kon beginnen, en gelukkig is daar geen verandering in gekomen. 
De dinsdagavond blijft zeer goed bezet, en dat is in zoverre erg prettig, dat het niet alleen goed is voor 
de contributie, maar ook voor de spelers, omdat voorheen de klacht was dat je aldoor met dezelfden 
speelde, maar nu is er veel meer variatie mogelijk. 
 
Wat ook meespeelt is dat de vereniging in Edam heeft opgehouden te bestaan, maar tot onze grote 
vreugde blijkt dat veel Edammers de weg naar Volendam echt wel weten te vinden. 
 
We spelen nu ook in een gedeelte van de nieuwe zaal. Graag hadden we de hele oude zaal, maar 
door technische problemen voor de basketbal, wat de belijning betreft, is dat helaas niet mogelijk. 
Maar we blijven het elk jaar weer proberen, je weet nooit… 
 
Omdat er te weinig leden waren voor de donderdagavond heeft het bestuur helaas moeten besluiten 
om deze speelavond op te heffen. Het is in goed overleg met de leden gebeurd, en de meeste van 
hen spelen nu ook op de dinsdag. 
 
We spelen geen competitie meer, maar wel clubkampioenschappen. Niet meer zoals vroeger op een 
zondag, want dat bleek voor velen een bezwaar. Nu doen we het op diverse speelavonden, en 
wegens het succes van vorig jaar is het nu weer geprolongeerd. 
 
Van oktober tot maart hebben we op dinsdag nog steeds Therra Darma als trainer, en voor de opvang 
van nieuwe leden. Dus iedereen die nieuw op de club komt, kan daarnaar vragen, (en alle andere 
leden natuurlijk ook). 
Op zaterdag is hij er voor de jeugd, samen met Maart, Conny, George en Johan. Ze  geven ze training 
en organiseren leuke toernooitjes. 
 
Weer wil ik een oproep doen aan de leden of er soms iemand is die medewerking wil verlenen aan de 
opvang van de jeugd, vooral belangrijk ingeval van ziekte of andere omstandigheden. 
 
De laatste speeldagen van dit het seizoen zijn als volgt vastgesteld: 
 
- dinsdag 19 juli 2011 
- zaterdag 23 juli 2011 
 
Na een hopelijk zonnige zomervakantie begint het seizoen 2011/2012 op de volgende data: 
 
- zaterdag 10 september 2011 
- dinsdag 13 september 2011 
 
Tenslotte weer het bekende dringende verzoek: 
Kom op de jaarvergadering van 9 mei in de kantine van Opperdam. We kunnen op- en aanmerkingen 
en nieuwe ideeën van de leden goed gebruiken. 
 
We rekenen op jullie. 
 
Tot ziens, 
 
Ankie Hoogendijk,   
Voorzitter. 
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   Uitnodiging 
 
   Wij willen je van harte uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering  
  van badmintonclub Waterland, die op maandag 9 mei 2011 zal worden  
  gehouden in vernieuwde kantine van sporthal Opperdam, Heideweg 4 te 
   Volendam.  
 
  Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.  

  Ook ouders van onze (jeugd)leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 mei 2010 
 

3. Jaarverslagen van:    - ledenadministratie 
    - secretaris 
    - jeugdcommissie 
 

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 2011 / 2012 
 
8.  Bestuursverkiezing 
 
9.  Vaststelling van de contributie 
 
10. Rondvraag 
 
11.  Sluiting 

 
 
Toelichting: 

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

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

 
 
Punt 8: De voorzitter is aan het eind van het verenigingsjaar 2010 / 2011 reglementair aftredend. 

Ankie heeft toegezegd opnieuw herkiesbaar te zijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen 
zich bij het bestuur aanmelden. 

 
 
Punt 9:  Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributie te verhogen. 

 
Jeugd tot 18 jaar zaterdag:   € 17,- per kwartaal     

 Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:  € 19,- per kwartaal    
 18 jaar en ouder:   € 25,- per kwartaal  
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op  
maandag 10 mei 2010 in de kantine van sporthal Opperdam. 
 
Aanwezig:  Maart Pannekeet, Conny van Royen,  Ankie Hoogendijk, Natascha Pannekeet,  

  Kees Klouwer, George Cloos, Peter Hoogland en  
 
Afwezig met afmeldingbericht: Trudy Ent. 
 

 
1. Opening 
 
Ankie Hoogendijk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
   
Mededelingen: 
 
De laatste speeldagen van het seizoen 2009 / 2010 zijn als volgt: 
 
-  dinsdag 6 juli 2009 
-  donderdag 8 juli 2009 
-  zaterdag 10 juli 2009 
 
De eerste speeldagen van het seizoen 2010 / 2011 zijn : 
 
-  dinsdag 24 augustus 2010 
-  donderdag 26 augustus 2010 
-  zaterdag 28 augustus 2010  
 
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 6 mei 2009 
 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslagen van:   
 
Ledenadministratie: 
Geen opmerkingen. 
 
Secretaris: 
Geen opmerkingen.  
 
Jeugdcommissie: 
George hoopt nog op deelname aan het Basis Sport Project, waarbij er tijdens gymlessen bij een 
aantal basisscholen badmintonles zal worden gegeven, in de hoop dat er zich nieuwe jeugdleden 
aanmelden. 
 
Er is wederom deelgenomen aan een toernooi in Zaandam, waarbij er wederom een aantal prijzen 
zijn gewonnen. Daarnaast mocht de vereniging wederom deelnemen aan de Deen 
Jeugdsponsoractie. Het gewonnen bedrag is momenteel nog niet bekend, dit wordt op 14 juni 2010 
bekend gemaakt. 
 
4. Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting 
 
Rekening van baten en lasten: 
Na 2 jaar hebben we dit jaar gelukkig weer een positief resultaat weten te behalen van € 66,18.   
 
Doordat er geen Deen Jeugdsponsoractie heeft plaatsgevonden, zijn de opbrengsten uit sportsubsidie 
lager uitgevallen dan vorig jaar. 
 
Balans: 
De “overige vorderingen” is hoger uitgevallen, omdat op dit moment de afrekening van de structurele 
sportsubsidie nog niet was ontvangen.  
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De “vooruit ontvangen bedragen” staat op 0, aangezien we geen lid meer zijn van de bond, en 
daardoor deze inkomsten ook niet meer (vooruit) zijn ontvangen.  
 
Begroting: 
Natascha geeft een korte toelichting: 
 
Contributie-inkomsten zijn begroot op basis van 45 senior- en 55 juniorleden. 
 
Kosten zaalhuur zijn begroot o.b.v. kosten verhoging van 4% (dit is uiteindelijk 3% geworden). 
 
De computer is helemaal afgeschreven. Er zal een nieuwe worden aangeschaft. 
 
Shuttlekosten: Er zijn voor 2 jaar shuttles ingekocht, dus er is voldoende voorraad beschikbaar.  
 
Hierna wordt de begroting zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 
 
Algemene mededelingen: 
Er wordt afgesproken dat in de eerstvolgende nieuwsbrief de shuttlebeheerders worden vermeld, en de 
mededeling dat de shuttles van de vereniging zijn. 
 
Peter oppert het idee om afgekeurde shuttles van de dinsdag te verzamelen voor de zaterdagochtend. 
De voorraad shuttles wordt verdeeld over Kees en Conny.    
 
5. Rapport kascommissie 
 
Peter Hoogland en Albert Steur hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Peter geeft 
daarbij aan dat een etentje voor het bestuur + begeleiding geen probleem is.   
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

Peter Hoogland en  zullen plaatsnemen in de kascommissie voor volgend jaar.  
 
7. Beleid van het bestuur voor 2010 / 2011 
 
Er wordt aangegeven dat het beleid saai, maar constant is. Hier zijn verder geen opmerkingen over. 
 
8. Bestuursverkiezingen 
 
Dit jaar is de penningmeester reglementair aftredend. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn 
aangemeld, wordt Natascha opnieuw voor een periode van 3 jaar benoemd als penningmeester. 
 
9. Vaststelling van de contributie 
 
Natascha geeft aan dat er geen aanleiding is om de contributie te verhogen. Voorgesteld wordt dan 
ook om de contributie voor het komend seizoen als volgt vast te stellen:   
 
Jeugd tot 18 jaar zaterdag: € 17,00 per kwartaal    
Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:  € 19,00 per kwartaal    
18 jaar en ouder: € 25,00 per kwartaal 
Hier zijn verder geen opmerkingen over, en de contributie wordt dan ook op deze wijze vastgesteld. 
 
10. Rondvraag 
 
Thomas complimenteert de organisatie van de clubkampioenschappen voor het leuke toernooi.  
 
Kees geeft aan dat, in verband met de drukte op de dinsdagavond, bij de gemeente het verzoek is 
ingediend om de hele zaal te huren voor het komend seizoen. In eerste instantie wordt nu het 
conceptrooster afgewacht. Indien er niet op ons verzoek wordt ingegaan, zal het bestuur in gesprek 
gaan met de gemeente.  
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Thomas geeft aan dat Therra momenteel een systeem van rouleren hanteert, waarbij steeds dezelfde 
mensen van de baan worden gehaald.  
 
Peter merkt daarbij op dat Therra niet kijkt naar het niveau van de spelers. Hij geeft daarbij aan dat dit 
echt op een andere manier moet worden georganiseerd. Een mogelijkheid daarvoor is dat Therra een 
lijst gaat bijhouden waarop hij vermeldt welke personen er van de baan worden gehaald, zodat dit niet 
steeds bij dezelfde mensen gebeurt.  
 
Peter + Thomas stellen de meerwaarde van Therra op de dinsdagavond enigszins ter discussie. 
Vanuit het bestuur wordt dit probleem deels beaamd. Er zal hierover verder intern overleg 
plaatsvinden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarnaast zal er ook een gesprek met 
Therra plaatsvinden om e.e.a. te bespreken.  
 
Peter vraagt zich af of hij ooit antwoord heeft gehad op zijn brief. Hij geeft zelf aan nooit een officieel 
antwoord te hebben gekregen. Kees zal nagaan of hij de reactie van het bestuur nog in zijn archief 
heeft.  
 
George + Peter + Thomas geven aan dat er meer gebruik gemaakt moet gaan worden van de  
e-mailadressen van de leden, zodat wij op een snellere manier geïnformeerd kunnen worden.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen.  
 
11. Sluiting 
 
Ankie bedankt iedereen voor de komst, en sluit daarna de vergadering. 
 
Kees Klouwer 
Secretaris 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Foto Jeugdtoernooi 
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Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2010 
 
Het ledenaantal is dit jaar gelijk gebleven nl. 108. Enigszins teleurstellend daar er per 1 september 
een heleboel leden van de badmintonclub uit Edam bij ons zijn aangemeld, dit i.v.m. de opheffing van 
de club in Edam. We zien hierdoor ook een stijging bij de senioren. Op de dinsdagavond is er een 
gezellige drukte en omdat er leden uit Edam zijn bijgekomen is daarom ook besloten om per 1 
september een gedeelte van de nieuwe hal van Sporthal Opperdam te huren. Van september tot en 
met april is er op dinsdagavond een trainer aanwezig en er worden eens per jaar 
clubkampioenschappen gespeeld.  
 
Daarentegen was het op de donderdagavond, waarbij wij sinds september 2009 in de Seinpaal 
spelen, erg rustig. Ondanks pogingen om hier leden bij te krijgen is dit niet gelukt en heeft het bestuur 
besloten om de donderdagavond vanaf 1 januari 2011 op te heffen.  
 
In tegenstelling tot vorig jaar zien we in 2010 een daling bij de junioren welke spelen op de 
zaterdagmorgen. Voor deze beide groepen geldt dat we nieuwe leden kunnen gebruiken. We zullen 
o.a. middels advertenties moeten proberen om hier weer wat jeugd bij te krijgen. En ik zou zeggen 
vertel tegen iedereen in je naaste omgeving wat voor een leuke (en goedkope) sport badminton is. 
 
Onderstaande verdeling is een globale telling daar een wijziging van speelavond zelden wordt 
doorgegeven.  
 
Het totaal aantal leden per 1 januari 2011 is 108, als volgt te verdelen: 
 
Dinsdag     45 (vorig jaar 35) 
Donderdag       9 (vorig jaar 10) 
Zaterdag junioren    42 (vorig jaar 52) 
Zaterdag senioren      6 (vorig jaar 4)     
Dinsdag en donderdag      6 (vorig jaar 7) 
 
De verdeling naar junioren/senioren is als volgt: 
 
Junioren     42 (vorig jaar 52) 
Senioren     66 (vorig jaar 56) 
 
Natascha Pannekeet-Smit 

___________________________________________________________________________ 

 

Beleid voor 2011 / 2012: 
 
Het te voeren beleid voor het seizoen 2011 / 2012 ziet er als volgt uit: 
 

o Opvang van nieuwe leden; 
o Deelname aan Billy’s Sport Project (voorheen Basis Sport Project); 
o Actieve werving voor nieuwe jeugdleden; 
o Toernooien organiseren, waaronder clubkampioenschappen; 
o Vrijwilligers proberen te werven voor de begeleiding van de jeugdleden; 
o Het ledenaantal proberen op te voeren naar ± 125 leden. 

___________________________________________________________________________ 

 



 8 

Verslag van de Secretaris 
 

Als secretaris probeer je altijd je best te doen voor de vereniging. Daarom hoopte ik ook dat wij het 
aantal jeugdleden naar een hoger niveau zouden kunnen krijgen. Ondanks een aantal advertenties is 
dit helaas niet gelukt. Daarnaast is het ook niet mogelijk gebleken om mee te doen aan het Basis 
Sport Project. Daarbij moet wel worden gezegd dat ik er alles aan heb gedaan om hier toch nog aan 
mee te doen, maar na meerdere keren contact te hebben gehad met de Sportkoepel Edam-Volendam 
was het helaas niet meer mogelijk om ons in te plannen. Voor het komend schooljaar hebben we ons 
opnieuw opgegeven om hieraan mee te doen, en zoals het er nu naar uitziet, gaat dit nu wel lukken. Ik 
hoop echt dat dit gaat lukken, en dat we door deelname aan Billy’s Sport Project een heleboel nieuwe 
jeugdleden erbij krijgen.  
 
Zoals Natascha en Ankie ook al schreven, is het tegenwoordig op de dinsdagavond gezellig druk, 
waarbij het vaak voorkomt dat alle banen bezet zijn. Het is goed om te zien dat het aantal leden op 
deze avond flink is gegroeid, mede door de komst van een aantal nieuwe leden van BC Edam.  
 
Daar tegenover staat natuurlijk het feit dat het bestuur helaas heeft moeten besluiten om de 
donderdagavond per 1 januari 2011 op te geven als speelavond. Ik kan jullie zeggen dat wij lang over 
dit besluit hebben gediscussieerd, maar ondanks meerdere pogingen is het helaas niet gelukt om 
meer leden naar deze avond te krijgen. Ik ben daarentegen wel erg blij dat wij bijna alle leden van de 
donderdagavond nu wekelijks op de dinsdagavond terugzien, zodat dit besluit ons gelukkig geen 
leden heeft gekost.  
 
Ook dit jaar zijn er weer clubkampioenschappen georganiseerd. Het werd wederom een leuk toernooi, 
waar uiteindelijk meer dan 40 deelnemers aan meededen. Ondanks dat het toernooi (wederom) iets 
langer heeft geduurd dan vooraf was verwacht, is het toch altijd leuk om een dergelijk toernooi te 
organiseren. Verder in het jaarverslag vinden jullie een uitgebreid verslag van de 
clubkampioenschappen. 
 
Zoals ik al eerder aangaf, kunnen we op de zaterdagochtend nog volop nieuwe jeugdleden gebruiken. 
Dus mochten jullie nog vrienden / vriendinnen hebben die op zaterdagochtend niks te doen hebben, 
nodig ze een keer uit om te komen spelen. Ze worden daarbij heel goed begeleid door de 
jeugdcommissie. 
 
Tot slot wil ik hierbij de leden wie hun e-mailadres nog niet hebben doorgegeven, vragen om dit 
alsnog te doen, door een e-mail te sturen aan k.k l o u w e r@edam-volendam.nl (zonder spaties). Op 
die manier kan ik iedereen goed op de hoogte houden mocht er belangrijk nieuws zijn.  
 
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 
 
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) 
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Commissie pers / publiciteit :  Ankie Hoogendijk 
  Kees Klouwer 
 

Beheer website :   
 
(Algemene) Vergaderingen 
In het jaar 2010 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, vijf keer vergaderd. De 
algemene ledenvergadering is gehouden op 10 mei 2010 in de kantine van sporthal Opperdam. 
 
Sponsoring 
In 2010 werd er weer een Deen Jeugdsponsoractie georganiseerd, waar we weer gelukkig aan mee 
mochten doen. Dit heeft ons weer een mooi bedrag opgeleverd t.w. € 772,18. Er is helaas geen 
vervangende sponsor gevonden voor de Rabobank.  
 
Clubevenementen 
In het afgelopen jaar zijn de volgende toernooien georganiseerd: 

o Voorjaarstoernooi op de zaterdagen 6, 13 en 20 maart 2010 
o Najaarstoernooi op de zaterdagen 6, 13 en 27 november 2010 

 
Website 

De website wordt zoals altijd beheerd door . 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. Mochten jullie toch nog vragen hebben, dan kunnen jullie deze altijd 
ook nog aan mij stellen via k.k l o u w e r@edam-volendam.nl (zonder spaties).  
 
Kees Klouwer 
Secretaris 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Ook dit toernooi voor de jeugd was weer een groot succes…! 
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Verslag van de jeugdcommissie 

 
Enkeltoernooi  jeugd  2010 
 
Bij de jongsten (9.30 - 11.00 uur) werd er gespeeld in poule D en poule C waarbij in die laatste poule  
een deling  werd gemaakt. Dit resulteerde in een winnaars en een verliezerpoule. In poule D was het 
vooral om de 1

ste
 en 2

de
  plaats spannend. Er moest een  beslissingswedstrijd aan te pas komen wie 

er met de 1
ste

 plek aan de haal ging. Het werd een spannende wedstrijd tussen Claire Walrave en 
Marleen Pannekeet die door Claire werd gewonnen: 21-14. Goed gespeeld meiden!!!  
 
1. Claire Walrave 
2. Marleen Pannekeet 
3. Femke Buurs 
4. Sharon Runderkamp 
5. Femke Walrave 
6. Thomas Lindssen 
 
In de verliezerpoule C waren er 2 spelers die er bovenuit staken nl. Robbie Vlught en Noa Schilder. 
Laatstgenoemde werd met 5 punten 1

ste
 , Robbie met 4 punten 2

de
. 

 
1. Noa Schilder  
2. Robie Vlught        
3. Naomi Reurs 
4. Niels Bond 
 
In de winnaarspoule C stak Iris Kwakman boven iedereen uit. Zij is met Jessy Tol gepromoveerd naar 
de oudere groep. 
 
1. Iris Kwakman       
2. Jessy Tol              
3. Anne Mooyer 
4. Geranne Tuyp 
 
Bij de oudere jeugd werd er gespeeld in Poule B2 waaruit een winnaars- en een verliezerpoule 
ontstond. Bianca Kes was de beste met 5 punten gevolgd door Monique Sombroek met 4 punten. 
 
1. Bianca Kes                   
2. Monique Sombroek      
3. Mandy Kes 
4. Rebecca Tol 
 
In de winnaarspoule was Joris Blok veruit de nummer 1. Met 8 punten (en zonder setverlies) een 
klasse prestatie. De nummers 2 en 3

 
waren gelijk geëindigd dus moest er een beslissingswedstrijd 

worden gespeeld. Dit ging tussen Nicole de Boer en Bas Vlught. Nicole wist overtuigend te winnen: 
21-12. 
 
1. Joris Blok                 
2. Nicole de Boer      
3. Bas Vlught 
4. Kelcey van Vlaanderen 
5. Shanna Sier 
 
In poule B1 wist Marlene Schilder te winnen. Op 1 set na won ze alles en promoveert ze naar de 
hoogste poule bij de jeugd, grote klasse!!! Antony Peetoom werd in deze poule tweede. Iemand waar 
volgend jaar rekening mee gehouden moet worden. 
 
1. Marlene Schilder          
2. Antony Peetoom          
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3. Ina Bond                     
4. Elise Schilder 
5. Melissa Buys 
6. Lisa Vermeulen 
 
Wie wordt jeugdkampioen 2010? Die vraag werd vooraf gesteld en het antwoord lag bij 2 speelsters 
die daarvoor in aanmerking kwamen namelijk Samantha Schilder en Sandra Keizer. Sandra had in de 
aanloop 1 puntje laten liggen waardoor ze 2 sets moest winnen van Samantha. Dit lukte niet waardoor 
Samantha met 10 punten (en geen setverlies) zich kampioen 2010 mag noemen. Van harte 
gefeliciteerd!!! Er was ook nog een spannende strijd gaande om de 3

de
 plaats. Die werd uiteindelijk 

gewonnen door Bianca de Boer: 21-12, 12-21, 21-16. 
 
1. Samantha Schilder          
2. Sandra Keizer                  
3. Bianca de Boer                
4. Rianne Keizer 
5. Romy Veerman 
6. Patricia de Boer 
 
 
Dubbeltoernooi  jeugd  2010 
 
Uitslagen poule C:  
1. Stacey Beemsterboer / Anne Mooyer               
2. Niels Bond / Maureen Kras 
3. Bas Out / Bas Vlught 
4. Femke Reurs / Robbie Vlught 
 
Stacey & Anne waren veruit 1

ste 
met 11 punten. Niels & Maureen werden 2

de
 met 5 punten en hadden 

betere setuitslagen. 
 
Uitslagen poule B:                                                     
1. Mandy Kes / Megan Jonk 
2. Shanna Sier / Monique Sombroek 
3. Stacey Beemsterboer / Elise Schilder 
4. Kelcey van Vlaanderen / Rebecca Tol 
5. Bianca Kes / Nicole de Boer 
6. Robbie Vlught / Bas Vlught 
 
De nummers 1 t/m 3 zaten dicht bij elkaar (nr. 1: 9 punten, nr. 2: 8 punten en nr. 3: 7 punten), 
waardoor het een hele spannende poule was. 
 
Uitslagen poule A2: 
1. Rosa Smit / Lisa Vermeulen 
2. Denise Tol / Ina Bond 
3. Marlene Schilder / Jessica Smit 
4. Joris Blok / Antony Peetoom 
 
Rosa & Lisa wonnen met 11 punten. Tussen de nummers 2 en 3 volgde een beslissingswedstrijd die 
gewonnen werd door Denise & Ina: 23-21 en 21-16. 
 
Uitslagen poule A1: 
1. Daniëlle Guyt / Rianne Keizer 
2. Samantha Schilder / Roos Tol 
3. Sandra Keizer / Romy Veerman 
4. Patricia de Boer / Bianca de Boer 
 
Dit werd een beslissingswedstrijd tussen de nummers 1 en 2. Daniëlle & Rianne trokken aan het 
langste eind: 21-18, 21-15. 
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Clubkampioenschap Badminton 2010 
 

Met een recordaantal van 39 inschrijvingen, 8 speelsoorten, 19 poules en bijna 90 wedstrijden was het 
een uitdaging voor de organisatie om de indeling goed voor elkaar te krijgen en het speelschema zo 
op te zetten dat iedereen een gelijkmatig aantal wedstrijden zou spelen, goed gespreid over de 
verschillende avonden en tussen de diverse speelsoorten. 
  
De poulewedstrijden: 
Doordat Michelle sinds dit jaar te goed is bevonden voor de Clubkampioenschappen voor de 
recreanten ontbreekt bij het herenenkelspel de titelverdedig(st)er. Mede hierdoor wordt een 
spannende strijd om de titel verwacht. Dit bleek onder meer al uit de thriller tussen Albert en Hans, die 
in drie sets door Hans kon worden binnengesleept. Van de favorieten deden onder meer Kees en Alex 
goede zaken door hun eerste wedstrijd te winnen. Ook Thomas bleek op tijd in vorm, waardoor hij vrij 
gemakkelijk de halve finales bereikte. Uiteindelijk waren het Kees, Alex en Hans die het viertal voor de 
halve finales compleet maakten.  
 
Aanvankelijk waren er 3 poules voor de herenenkel 2

e
 klasse gemaakt. Door een aantal afzeggingen 

heeft de organisatie moeten besluiten om 1 poule in zijn geheel uit het toernooi te halen, waardoor de 
poulewinnaars gelijk doorstroomden naar de finale in deze categorie. Debutant Jeffrey wist zich al 
direct op de eerste avond te plaatsen voor de finale, door zijn beide wedstrijden te winnen. In de 
andere poule had Henk Tol aanvankelijk nog wat problemen met Bert de Boer, maar won hij deze 
wedstrijd uiteindelijk in 2 sets. Door zijn eerdere overwinning op Frank Zwarthoed, ging Henk Tol 
overtuigend door als 2

e
 finalist.  

 
In het damesenkelspel waren er, afgezien van de titelverdedigster Yvonne, geen echte favorieten te 
benoemen. Met 2 poules lagen er een aantal leuke wedstrijden in het verschiet. Achteraf gekeken 
werd de mooiste wedstrijd op één van de eerste speelavonden gespeeld. Nathalie zorgde in deze 
wedstrijd voor een daverende verrassing door titelverdedigster Yvonne in drie sets te verslaan. De 
andere wedstrijden won Nathalie vrij gemakkelijk, met uitzondering van de wedstrijd tegen Rose, die 
het haar in de tweede set aardig lastig maakte. Uiteindelijk won Nathalie deze set, en daarmee de 
wedstrijd, toch met 28-26, waardoor zij ongeslagen de halve finales bereikte. De tweede plaats in 
deze poule ging, gelet op de uitslagen, uiteindelijk vrij gemakkelijk naar Yvonne. 
 
In de andere poule plaatste Simone zich op de eerste speelavond al voor de halve finales, door alle 
drie haar wedstrijden winnend af te sluiten. Met uitzondering van de eerste set tegen Christine kende 
zij vrijwel geen problemen. De strijd om de tweede plaats was echter bijzonder spannend, en moest 
uiteindelijk komen uit de wedstrijd tussen Christine en Tootje. In een enerverende wedstrijd trok Tootje 
met 21-17 en 21-19 toch aan het langste eind, waardoor zij zich plaatste voor de halve finale in het 
damesenkelspel. 
 
Bij het herendubbel ging de strijd in poule 1 tussen het duo Peter Hoogland / Hans Buikman en 

 / Rob Dijkgraaf. De eerste set ging met uitstekend spel naar Peter en Hans, waardoor 
de finalisten van 2008 op een enigszins verrassende achterstand stonden. Zij stelden echter in de 2

e
 

set orde op zaken, waarna de 3
e
 set gemakkelijk werd gewonnen. Dit betekende dat het duo Thomas / 

Rob voor de tweede achtereenvolgende keer in de finale kwamen  
 
Door een rugblessure van Sander Zwarthoed werd het duo Alex Veerman / Sander Zwarthoed uit het 
toernooi gehaald, waardoor de wedstrijd tussen Kees Klouwer / Albert Steur en Wim Prins / Jan 
Kester gelijk beslissend was voor een finaleplaats. De titelverdedigers van 2008 versloegen Wim en 
Jan redelijk eenvoudig met twee keer 21-17.  
 
In de 2

e
 klasse van het herenenkel deden door een aantal afzeggingen slechts 4 duo’s mee, waardoor 

er gelijk 2 halve finales werden gespeeld. In de eerste wedstrijd versloegen Jeffrey Breet / André 
Geuke op vrij gemakkelijke het gelegenheidsduo René Wijfjes en Frank Zwarthoed. De andere halve 
finale werd een prooi voor Bert de Boer en Henk Tol. Zij versloegen in een spannende driesetter 
Gerard Greuter / Peter Huysen.  
 
In het damesdubbel speelden waren Rose Mooijer en Tootje Molenaar in poule 1 oppermachtig, en 
wonnen hun 2 wedstrijden heel eenvoudig, waardoor zij een plaatsje in de finale bemachtigden. Door 
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het wegvallen van één team was er in poule 2 van het damesdubbel slechts 1 wedstrijd noodzakelijk. 
Deze ging tussen Simone Smit / Nathalie Sombroek en Samantha Schilder / Daniëlle Guyt. Deze 
wedstrijd werd een gemakkelijke prooi voor Simone en Nathalie, waardoor de 2 finalisten bekend 
waren. 
 
Bij het gemengd dubbel hadden we ook twee klassen. Doordat Jan Kester een lichte rugblessure had 
opgelopen tijdens het toernooi, kon hij de poulewedstrijden van klasse 1 (tot grote teleurstelling van 
zijn partner Yvonne Sier) helaas niet afronden. Dit had tot gevolg dat Rose Mooijer en Dennis de Boer 
automatisch finalist waren. In poule 1 gingen uiteindelijk de duo’s Mariska Buys / Alex Veerman en 
Christine Tuyp / Wim Prins door naar de halve finale. 
 
In klasse 2 was het een stuk spannender. Bij poule 1 hadden alle teams 1 wedstrijd gewonnen, 
waardoor de beslissing moest vallen door de punten op te tellen. Met een positief puntsaldo van +20 
gingen Eline Smit en Gerard Greuter als eerste door naar de halve finale, en werden Yvonne 
Groenewoud en Jeffrey Breet uiteindelijk tweede (+7). In poule 2 werden Nelleke Kwakman en Henk 
Tol verassend eerste in de poule, en bereikten Simone Smit en Bert de Boer als tweede de halve 
finale.  
 
Na de poulefase waren de halve finales én finales aan de beurt, waar de prijzen werden verdeeld.  
 
(Halve) Finales: 

In het herenenkel klasse 1 werd de eerste halve finale gespeeld door  en Kees 
Klouwer. Dit was in 2007 de finale waarin Thomas in 3 sets van Kees had gewonnen, dus hij had nog 
iets recht te zetten. Het werd een spannende wedstrijd waarin het alle kanten op kon gaan. Zowel in 
de eerste als de tweede set kon Thomas lang volgen, maar moest hij aan het eind van de set toch zijn 
meerdere erkennen in Kees: 21-17 en 21-17. De andere halve finale werd een strijd tussen Alex 
Veerman en Hans Buikman. Hans, die voor de tweede achtereenvolgende keer in de halve finale 
stond, had het heel moeilijk tegen Alex, die door de vele trainingsuren met Michelle, bijzonder goed 
speelde. De wedstrijd werd uiteindelijk relatief gemakkelijk gewonnen door Alex met 21-11 en 21-17. 
 
De finale ging dus tussen Alex en Kees. Kees stond voor 
het derde achtereenvolgende jaar in de finale, maar wist 
deze nog nooit te winnen. Alex moest, bij het ontbreken 
van Michelle, de eer van de familie hooghouden. Het 
werd een wedstrijd met lange en mooie rally’s, waarbij 
beide spelers tot het diepste moesten gaan. Kees wist 
de partij toch naar zich toe te trekken. Hij won na een 
heftige strijd met 21-16 en 21-17. 
 
Bij de herenenkel klasse 2 waren het Henk Tol en 
Jeffrey Breet die de finale moesten spelen. Het werd een 
spannende wedstrijd, waarbij de harde slagen van Henk 
uiteindelijk de doorslag gaf. Jeffrey bood lange tijd goed tegenstand, maar moest aan het eind van 
beide sets toch toegeven, en verloor met 2x 21-17.  
 

De herendubbelfinale in klasse 1 ging tussen  / Rob Dijkgraaf en de titelverdedigers 
Kees Klouwer / Albert Steur. De uitgezette tactiek van Rob en Thomas leverde in de eerste set winst 
op (21-17), waarna het er lange tijd naar uitzag dat zij de partij naar zich toe zouden trekken. Albert en 
Kees rechtten nog 1x de rug en wisten de tweede set met 21-18 uit het vuur te slepen, waarna zich 
een spannende 3

e
 set aan te pas moest komen. Met lange rally’s wisten de heren er een mooie 

wedstrijd van te maken, waarin het dubbeltje beide kanten op kon vallen. Tot 18-18 ging het gelijk op, 
maar uiteindelijk wisten de titelverdedigers hun titel toch te prolongeren. De 3

e
 set werd ook met 21-18 

gewonnen.  
 
Henk Tol kon samen met Bert de Boer opgaan voor zin tweede titel. Zij moesten daarvoor afrekenen 
met Jeffrey Breet en Aad Maat. Ook dit werd een zeer spannende strijd, waarbij 3 sets nodig waren 
om een winnaar aan te kunnen wijzen. De 1

e
 set werd gewonnen door Henk en Bert (21-17), waarna 

de 2
e
 set met 21-19 naar Jeffrey en Aad ging. Een 3

e
 set moest de beslissing brengen. Hierin waren 

beide teams bijzonder aan elkaar gewaagd, maar wisten Henk en Bert hun tegenstander toch op de 
knieën te krijgen: 21-15.  
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In het damesenkel spel ging de eerste halve finale tussen Yvonne Sier en Nathalie Sombroek. Dit was 
een herhaling van de poulewedstrijd, welke gewonnen werd door Nathalie. Kortom, Yvonne had nog 
iets recht te zetten. Zij kwam echter niet optimaal in haar doorgaans goeie spel, wat Nathalie 
genadeloos afstrafte. Nathalie won deze wedstrijd vrij gemakkelijk met 21-12 en 21-15, waardoor de 
eerste finalist bekend was. De tweede halve finale was een stuk spannender en ging tussen Simone 
Smit en Tootje Molenaar. Beide meiden gingen tot het uiterste om een finaleplaats te bemachtigen. 
De eerste set werd met minimaal verschil gewonnen door Tootje (21-19), waarna Simone er nog een 
tandje bijzette. Zij wist de tweede set te winnen met 21-16, en stootte in de derde set door naar een 
21-15 overwinning. 
 
De finale ging dus tussen Nathalie en Simone. Door 
de imponerende wijze waarop Nathalie de finale had 
bereikt, was zij toch enigszins de favoriet in deze 
wedstrijd. Deze favorietenrol maakte ze volledig waar. 
Ze won vrij gemakkelijk van een toch wel vermoeide 
Simone met 21-8 en 21-15. 
 
Doordat beide finalisten van het dames enkeltoernooi 
samen een dubbelteam vormden, waren zij (Nathalie 
en Simone) de favoriet in de finale van het dames 
dubbelspel. Zij moesten in de finale proberen af te 
rekenen met Rose Mooijer en Tootje Molenaar. 
Doordat Rose en Tootje behoorlijk goed tegenstand boden, werd het een mooie wedstrijd, waarin zij 
toch kansen kregen op de winst. Zij wisten deze kansen echter niet te benutten, waardoor Nathalie en 
Simone de titel met 2x 21-17 wisten te pakken. 
 
Doordat Rose Mooijer en Dennis de Boer automatisch tot de finale waren toegelaten, werd bij het 
gemengd dubbel klasse 1 werd er slechts één halve finale gespeeld, en wel tussen Mariska Buys / 
Alex Veerman en Christine Tuyp / Wim Prins. Beide teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, en 
dat kwam ook tot uiting in twee bijzonder spannende sets. Met minimale verschillen wisten Mariska en 
Alex hun tegenstanders toch te verslaan: 22-20 en 21-19. 

 
De finale tussen Rose / Dennis en Mariska / Alex was de 
laatste wedstrijd van het gehele toernooi. Doordat de 
lichten al bijna uit waren, hebben we de exacte eindstand 
helaas niet meer weten te achterhalen. Het belangrijkste 
was echter dat Rose en Dennis in 3 sets hadden 
gewonnen.  
 
In klasse 2 van het gemengd dubbelspel namen Henk Tol 
en Nelleke Kwakman het in de halve finale op tegen Eline 
Smit en Gerard Greuter. Henk en Nelleke wisten de 
wedstrijd met 2x 21-15 naar zich toe te trekken, zodat 
Henk nog altijd in de race was voor zijn derde titel. De 
ander halve finale werd gewonnen door Yvonne 

Groenewoud en Jeffrey Breet, zodat Jeffrey nog altijd uitzicht had op 1 titel. Daarvoor moest hij dan 
wel afrekenen met zijn angstgegner Henk Tol.  
 
In de finale toonden Henk en Nelleke zich echter toch de ware kampioenen door Yvonne en Jeffrey 
met 21-8 en 21-16 te verslaan, waardoor Henk zich met 3 titels, onomstotelijk de grootste winnaar van 
het toernooi mag noemen.  
 
Terugkijkend was het een hartstikke mooi toernooi, waarbij wij heel veel leuke reacties hebben gehad. 
Wij hopen dat iedereen ervan heeft genoten, en willen de deelnemers dan ook bedanken voor hun 
enthousiasme tijdens het gehele toernooi. Wellicht dat er volgend jaar weer een dergelijk toernooi 
georganiseerd kan worden.  
 
De Organisatie, 
Richard Steur en Kees Klouwer 


