Jaarverslag 2012

Badmintonclub Waterland
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Voorwoord
Het afgelopen jaar was ons jubileumjaar. We bestonden 40 jaar, en we hebben dit uitgebreid gevierd.
Eind september hebben we met de seniorleden een zeer gezellige
feestavond gehad in de kantine van onze sporthal. Met hapjes,
drankjes, prachtige prijzen, oude foto’s en leuke krantenartikelen,
werden er veel herinneringen en sterke verhalen opgehaald. Wij
vonden het een zeer geslaagde avond, en gelet op de leuke reacties
die het bestuur heeft gekregen, ga ik er vanuit dat ook alle
aanwezigen dit een gezellige avond vonden.
Met de jeugdleden is er een leuke ochtend in de Bowling
georganiseerd, waarbij de leden en begeleiding gezellig hebben
gebowld, waarna ze nog van een hapje en drankje hebben genoten
om de ochtend af te sluiten met een loterij waarbij leuke prijzen zijn
weggegeven. Al met al was het een mooi jubileum waar we zeker trots op mogen zijn.
En nu gaan we weer rustig door op de ingeslagen weg. Wat de zaalindeling betreft, heeft de gemeente
ons dezelfde huur toegekend als in het vorige seizoen. Dat betekent op dinsdagavond tot 21.00 uur 2/3
zaal, en daarna hebben we de hele zaal tot onze beschikking. We redden ons daar wel mee, maar toch
proberen we (zoals elk jaar) om de hele zaal voor alle uren te krijgen. Dit is echter niet gemakkelijk
i.v.m. de wensen van andere verenigingen enz. De zaalhuur voor de jeugdleden is al sinds jaar en dag
ongewijzigd, en daar zijn we gelukkig ook heel bij mee.
De clubkampioenschappen zijn er ook weer geweest. Ze werden weer, zoals al enige jaren, op de
dinsdagavond gespeeld, want als we het op een zondag proberen, is er veel minder belangstelling.
Op zondag wil men zijn tijd blijkbaar anders besteden. Daarnaast zijn er ook een aantal leuke enkel- en
dubbeltoernooien voor de jeugdleden georganiseerd. Voor de verslagen van deze toernooien, verwijs ik
jullie graag door naar de pagina’s 10 t/m 14 van dit jaarverslag.
Therra Darma is nog steeds onze trainer. Hij is er op de speelavond van oktober tot april om nieuwe
leden op te vangen en daarnaast training te geven. Ook al ben je niet nieuw, en je hebt zijn hulp of
advies nodig, je kunt altijd op hem afstappen en erom vragen.
Op zaterdagochtend speelt onze jeugd. Hierbij is Therra ook aanwezig als trainer, en wordt hij bijgestaan
door onze twee rotsen in de branding Maart en Conny. Ze doen dit al “honderd jaar”, en dat vinden wij in
twee woorden: GROTE KLASSE!!! Daarnaast maken Johan, George en René het team van begeleiders
compleet, en met hen zijn wij natuurlijk ook hartstikke blij, laat daar geen misverstand over zijn…! 
Er is echter nog steeds behoefte aan vrijwilligers bij de jeugd. Als er iemand ziek is, of er wordt een
toernooi georganiseerd, is het altijd lekker wanneer er extra ondersteuning is, dus alle hulp is welkom.
De laatste speeldagen van het seizoen zijn als volgt vastgesteld:
- dinsdag 25 juni 2013
- zaterdag 29 juni 2013
Na de zomervakantie begint het seizoen 2013 / 2014 op de volgende data:
- dinsdag 27 augustus 2013
- zaterdag 31 augustus 2013
Op maandag 6 mei a.s. is er weer de algemene ledenvergadering. Wie laten er dit jaar hun neus zien?
We hebben belangstelling voor alle inbreng.
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 6 mei 2013 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. 7 mei 2012

3.

Jaarverslagen van:

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 2013 / 2014

8.

Bestuursverkiezing

9.

Vacature Beheerder Website

10.

Vaststelling van de contributie

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

- ledenadministratie
- secretaris
- jeugdcommissie

Toelichting:
Punt 7: Als er tijdens het afgelopen verenigingsjaar zaken naar jouw mening niet (of onvoldoende)
hebben plaatsgevonden en / of er zaken zijn die niet naar behoren zijn behandeld, dan stelt
het bestuur het op prijs als je dit bij de vergadering kenbaar wilt maken, zodat wij hier iets
mee kunnen gaan doen.
Punt 8: De penningmeester is aan het eind van het verenigingsjaar 2012 / 2013 reglementair
aftredend. Natascha 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:
Jeugd tot 18 jaar dinsdag:
18 jaar en ouder:

€ 17,- per kwartaal
€ 19,- per kwartaal
€ 25,- per kwartaal
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op
maandag 7 mei 2012 in de kantine van sporthal Opperdam.
Aanwezig:

Maart Pannekeet, Conny van Royen, Ankie Hoogendijk, Natascha Pannekeet,
Kees Klouwer, George Cloos, Thomas Buter en Frans Koek.

Afwezig met afmeldingbericht: Trudy Ent en Peter Hoogland.

1. Opening
Ankie Hoogendijk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
Laatste speeldagen huidig seizoen:

- dinsdag 17 juli 2012
- zaterdag 21 juli 2012

Eerste speeldagen nieuwe seizoen:

- dinsdag 4 september 2012
- zaterdag 8 september 2012

2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 9 mei 2011
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Jaarverslagen van:
Ledenadministratie:
In het stukje van de ledenadministratie staat vermeld dat er in 2010 45 leden op de dinsdagavond
speelden. Dit moet echter 60 zijn.
Thomas (beheerder website) merkt op dat de ontwikkeling van de ledenopbouw ook per jaar op de
website staat vermeld.
Secretaris:
Geen opmerkingen.
Jeugdcommissie:
Geen opmerkingen.
4. Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting
Rekening van baten en lasten:
Contributie:
Sportsubsidie:
Zaalhuur:
Recreatietraining:
Cons. / Repr. Kosten:

Veel oninbare debiteuren bij afmelding club
Minder subsidie door minder jeugdleden, geen Deen sponsoring
Geen zaalhuur meer op donderdag, zaterdag ingekort
Trainer van oktober tot mei aanwezig op dinsdagavond
Nieuwjaarsborrel vanaf 2011

In de toelichting op de Rekening van Baten en Lasten staat een verkeerd getal vermeld (nr. 19  nr. 14).
Balans:
Geen opmerkingen.
Begroting:
De inkomsten uit de contributie is begroot op 70 senior- en 35 juniorleden.
De sportsubsidie is begroot inclusief deelname aan de Jeugd Sponsoractie
Er komt geen verhoging van het tarief m.b.t. de zaalhuur.
Er is € 2.500,- begroot voor het vieren van het 40-jarig jubileum van de club.
Hierna wordt de begroting zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
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5. Rapport kascommissie
Thomas Buter en Frans Koek hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
Peter Hoogland en Frans Koek zullen plaatsnemen in de kascommissie voor volgend jaar.
7. Beleid van het bestuur voor 2011 / 2012
Geen opmerkingen.
George licht nog even toe waarom deelname aan het Billy”s Sport Project niet is doorgegaan:
- de uren waren te verspreid, waardoor het niet mogelijk was om hiervoor begeleiding te zoeken;
- in de betreffende sporthallen waren geen belijning en netten aanwezig;
- er was onvoldoende tijd om netten op te zetten en velden te markeren i.v.m. te beperkte lestijd.
8. Bestuursverkiezingen
Dit jaar is de secretaris reglementair aftredend. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld,
wordt Kees opnieuw voor een periode van 3 jaar benoemd als secretaris.
9. Vaststelling van de contributie
Het bestuur ziet (vooralsnog) geen aanleiding om de contributie te verhogen. Voorgesteld wordt dan
ook om de huidige contributie ook voor het komend seizoen als volgt vast te stellen:
Jeugd tot 18 jaar zaterdag:
Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:
18 jaar en ouder:

€ 17,00 per kwartaal
€ 19,00 per kwartaal
€ 25,00 per kwartaal

Hier zijn verder geen opmerkingen over, en de contributie wordt dan ook op deze wijze vastgesteld.
10. Rondvraag
George vraagt aan de aanwezige shuttlebeheerders of zij nog
voldoende shuttles hebben.
Frans verzoekt om de zaalhuur vanaf 20:30 uur aan te vragen bij de
gemeente. Kees merkt op dat dit al zo is aangevraagd bij de
gemeente.
Thomas zou het op prijs stellen wanneer het verslag van de
clubkampioenschappen wordt rondgestuurd wanneer deze klaar is.
Maart maakt een compliment voor de opmaak van het jaarverslag.
I.v.m. het jubileumfeest zal er deze maand bij de leden worden
nagevraagd in hoeverre er belangstelling is voor een dergelijke
avond. Ankie zal dit –als voorzitter- oppakken.
11. Sluiting
Ankie bedankt iedereen voor de komst, en sluit daarna de vergadering.
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Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2012
Het ledenaantal is dit jaar gelijk gebleven met 111 leden. Op de dinsdagavond is er een gezellige
drukte. Ondanks deze gezelligheid is het ledenaantal dit jaar iets afgenomen.
Ook dit jaar is het gelukt om ons allemaal weer in de oude hal van Sporthal Opperdam te krijgen en nog
wel in de gehele zaal. Weliswaar vanaf 21.00 uur maar dat mag de pret niet drukken. Van september
tot en met april is er op dinsdagavond een trainer aanwezig en er worden eens per jaar
clubkampioenschappen gespeeld.
Voor het eerst in jaren is het aantal junioren, welke spelen op de zaterdagmorgen, iets gestegen.
Weliswaar betreft het vooral wat oudere jeugdleden welke spelen van half elf tot twaalf uur. Voor de
jongste groep geldt dat er nog steeds wat leden bij kunnen. We zullen o.a. middels advertenties moeten
proberen om hier weer wat jeugdleden bij te krijgen. En ik zou zeggen vertel tegen iedereen in je naaste
omgeving wat voor een leuke (en goedkope) sport badminton is.
Het totaal aantal leden per 1 januari 2013 is 111, als volgt te verdelen:
Dinsdag
Zaterdag junioren
Zaterdag senioren

60 (vorig jaar 67)
45 (vorig jaar 38)
6 (vorig jaar 6)

De verdeling naar junioren/senioren is als volgt:
Junioren
Senioren

49 (vorig jaar 38)
62 (vorig jaar 73)

Natascha Pannekeet-Smit
_________________________________________________________________________________

Beleid voor 2013 / 2014:
Het te voeren beleid voor het seizoen 2013 / 2014 ziet er als volgt uit:
o Opvang van nieuwe leden;
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.
_________________________________________________________________________________
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Verslag van de Secretaris
Zoals Ankie in het voorwoord ook al aangaf, bestond de club dit jaar 40 jaar. Een gelegenheid die wij
als bestuur niet zomaar aan ons voorbij wilden laten gaan. Daarom werd er al vroegtijdig gestart met
het brainstormen over de mogelijkheden op welke manier we dit jubileum konden vieren.
Daarbij hebben we in eerste instantie aan jullie gevraagd of er interesse was in een gezellige
(feest)avond. Gelet op de reacties die we daarop binnenkregen, zijn we daar verder mee aan de slag
gegaan.
Om deze bijzondere avond wat extra’s te geven, hadden we besloten om een aantal leuke prijzen aan
te schaffen en onder de leden te verloten middels een loterij. Ook dit was (zeker voor de winnaars) zeer
geslaagd. 
Al met al hebben we er een leuke avond van gemaakt, waar we met z’n allen met veel plezier op
kunnen terugkijken.
Voor de jeugdleden is er ter gelegenheid van het jubileum een gezellige ochtend georganiseerd, waarbij
er gebowld, gegeten, gedronken en (voor sommigen) gewonnen werd. Ook dit werd door iedereen als
erg leuk ervaren.
Op het sportieve vlak is het ledenaantal gelukkig gelijk gebleven, waar wij uiteraard tevreden mee zijn.
Wij zouden het echter nog leuker vinden als we (vooral bij de jeugd) nog wat extra leden kunnen
verwelkomen. Dus mocht je vrienden, vriendinnen, broers, zussen hebben, laat ze een keer meekomen
en ik weet zeker dat ze daarna niet meer weg te slaan zijn.
Op de dinsdagavond is het nog steeds gezellig druk. Af en toe moet er wel eens gewacht worden, maar
omdat we vanaf 9 uur de hele zaal hebben, bedraagt die wachttijd gelukkig nooit langer dan een half
uur. Zoals elk jaar proberen we ook voor het komend seizoen weer de hele zaal te bemachtigen vanaf
20:30 uur, maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Dit is ook afhankelijk van de wensen en eisen
van andere verenigingen. Wordt vervolgd dus…!
Ook dit jaar zijn er weer clubkampioenschappen georganiseerd. Het is wederom een heel leuk toernooi
geworden, waar meer dan 30 leden aan deelnamen. Het toernooi duurde -zoals gewoonlijk- weer iets
langer dan vooraf was gepland, maar het was wel weer een hartstikke leuk toernooi. Verderop in het
jaarverslag vinden jullie een uitgebreid verslag van de clubkampioenschappen.
Nog even kort een persoonlijke noot: Op 5 december 2012 ben ik de trotse papa geworden van een
kerngezonde dochter Amy. Via deze weg wil ik jullie (al is het ruim 4 maanden geleden) alsnog
bedanken voor de leuke reacties en felicitaties. 
De samenstelling van het bestuur van badmintonclub Waterland bestaat uit het dagelijks bestuur met
ondersteuning van diverse commissies:
Dagelijks bestuur

: Ankie Hoogendijk
Natascha Pannekeet
Kees Klouwer

-

voorzitter
penningmeester
secretaris

Overige bestuursleden

: Maart Pannekeet
Conny van Royen
George Cloos

-

ondersteuning
ondersteuning
jeugd

Jeugdcommissie

: Maart Pannekeet / Conny van Royen / Johan Pannekeet /
George Cloos / René Slotboom / Therra Darma

Ledenadministratie

: Natascha Pannekeet
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Trainers en jeugdopvang

: Therra Darma (zowel jeugd als recreanten)
Maart Pannekeet (jeugd)
Conny van Royen (jeugd)
Johan Pannekeet (jeugd)
George Cloos (jeugd)
René Slotboom (jeugd)

Commissie pers / publiciteit : Ankie Hoogendijk
Kees Klouwer
Beheer website

: Thomas Buter

(Algemene) Vergaderingen
In het jaar 2012 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, zeven keer vergaderd. De
algemene ledenvergadering is gehouden op 7 mei 2012 in de kantine van sporthal Opperdam.
Sponsoring
In 2012 werd er een Deen Jeugdsponsoractie georganiseerd. Daarnaast heeft KBK Bouw dit jaar
wederom een bedrag gesponsord voor het Voorjaarstoernooi.
Clubevenementen
In het afgelopen jaar zijn de volgende toernooien georganiseerd:
o Voorjaarstoernooi op de zaterdagen 10, 17 en 24 maart 2012
o Najaarstoernooi op de zaterdagen 10 + 17 november, en 1 december 2012
Website
De website wordt nog altijd beheerd door Thomas Buter. Hij heeft echter aangegeven deze
werkzaamheden over te willen dragen. We zijn daarom (uiterlijk per 31 december 2013) op zoek naar
een nieuwe beheerder van de website. Heb je dus enige affiniteit met automatisering en lijkt het je leuk
om wat voor de club te betekenen, dan kun je je hiervoor aanmelden bij ondergetekende.
Op de website kun je vrijwel alle benodigde informatie vinden over onze club, dus neem gerust eens
een kijkje op: www.bcwaterland.nl. Mochten jullie toch nog vragen hebben, dan kunnen jullie dezen
altijd stellen via k.klouwer@edam-volendam.nl.
Kees Klouwer
Secretaris
_________________________________________________________________________________
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Verslag van de jeugdcommissie
KBK Voorjaars dubbeltoernooi 2012
Met veel inzet en enthousiasme werd er gestreden om de bekers in drie verschillende poules.
De oudere jeugd was ingedeeld in poule A. De jongste jeugd was verdeeld in 2 poules, t.w. poule B en
C. Er waren vele spannende wedstrijden te zien waarbij geknokt werd voor elk punt.
De uitslagen:
Poule A:
1.) Sandra Keizer / Iris Kwakman (viel in voor Jessy Tol)
2.) Patricia de Boer / Bianca Kes
3.) Rianne Keizer / Kelcey van Vlaanderen
4.) Bianca de Boer / Shanna Sier
5.) Rebecca Tol / Iris Kwakman
Poule B:
1.) Wendy Sier / Marleen Pannekeet
2.) Lisa Ligthart / Sharon Runderkamp
3.) Noa Schilder / Clair Walraven
4.) Geranne Tuyp / Anne Mooyer
5.) Kim Pannekeet / Femke Buurs
6.) Robbie Vlught / Niels Bond
Poule C:
1.) Kim Kras / Regina Kras
2.) Thomas Lindssen / Britt Pannekeet
3.) Janneke Knelange / Melanie Bont
4.) Femke Walraven / Anne Molenaar
__________________________________________________________________________________
Najaars enkeltoernooi 2012
Door het oplopende aantal jeugdleden was het mogelijk om met maar liefst 6 poules deel te nemen aan
het jeugdtoernooi. In drie van deze poules moesten er beslissingswedstrijden aan te pas komen om de
prijzen te verdelen. Bijkomend feit is dat er zeven jongens meededen, dat aantal is al een tijdje geleden
volgens mij. Al met al een geslaagd toernooi met als winnares (weer) Rianne Keizer die het dit keer wel
moeilijk had en bijna werd onttroond door Bianca de Boer.
De uitslagen:
Poule A:
1.) Rianne Keizer
2.) Bianca de Boer
3.) Joris Blok
4.) Antony Peetoom
5.) Bianca Kes
6.) Patricia de Boer
7.) Marlene Schilder

Poule B:
1.) Jessica Smit
2.) Kelcey van Vlaanderen
3.) Iris Kwakman
4.) Rosa Smit
5.) Wendy Sier
6.) Lisa Vermeulen
7.) Rebecca Tol

Poule C:
1.) Geranne Tuyp
2.) Kim Pannekeet
3.) Noa Schilder
4.) Jessy Tol

Poule D:
1.) Robbie Vlught
2.) Anne Mooyer
3.) Marleen Pannekeet
4.) Femke Buurs
5.) Maurice Peetoom
6.) Thomas Lindssen
7.) Sharon Runderkamp

Poule E:
1.) Britt Pannekeet
2.) Regina Kras
3.) Janneke Knelange
4.) Melanie Bond

Poule F:
1.) Maikel Bond
2.) Marina Bond
3.) Isabel Tol
4.) Patrick Bond
5.) Roos Bakker
6.) Janine Veerman
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Regiotoernooien:
We hebben een toernooi gespeeld in Amsterdam Zuid-Oost met een dames jeugdteam bestaande uit:
Marlene Schilder, Jessica Smit, Rianne Keizer en Bianca de Boer.
e

Marlene en Jessica behaalden de 3 plaats in het damesdubbeltoernooi.
e
e
Rianne en Bianca werden 2 met de dubbel en Rianne pakte de 1 plaats in het enkeltoernooi.
Een klasse prestatie!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------In mei hebben we een toernooi gespeeld in Hoogkarspel met een team van onze jongste jeugd
bestaande uit: Sharon Runderkamp, Marleen Pannekeet en Janneke Knelange.
Hier konden we ons meten met een competitie team en daar werden wat partijen gewonnen,
wat op zich al een grote prestatie was.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------We hebben een teamtoernooi georganiseerd met verschillende clubs van buitenaf.
Daarbij deden een aantal teams mee, t.w.:
BC Waterland (5 teams)
Bavio uit Purmerend (4 teams)
Hoogkarspel (1 team)
Elk team bestond uit 4 à 5 personen die samen 5 partijen speelden t.w.: een herenenkel, een
damesenkel, een herendubbel, een damesdubbel en een mixdubbel.
Voor elke leeftijdscategorie hadden we een team ingedeeld en ieder team had een jeugdbegeleider tot
hun beschikking. Van de vijf teamwedstrijden wonnen we er drie. Een hele goede prestatie vooral
omdat we geen competitie spelen. Conclusie: Een erg leuk toernooi dat zeker een vervolg gaat krijgen
in de volgende jaren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------We hebben met het 40-jarige bestaan van de club op de speelochtend gebowld.
Met de hele jeugdploeg hebben we op zes banen gebowld met aansluitend een loterij gehouden en
patat gegeten. Ook de begeleiders mochten een balletje meegooien, al met al reuze gezellig!!! 
Namens de jeugdcommissie,
Johan Pannekeet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
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Clubkampioenschap Badminton 2012
Met bijna 50 deelnemers hadden we dit jaar nog meer deelnemers aan de clubkampioenschappen dan
vorig jaar. Daarbij werd er in 5 verschillende categorieën om de prijzen gestreden.
Heren enkel recreanten:
Dit jaar hadden we 3 poules waarbij de poulewinnaars
en de beste nr. 2 van de poules zouden doorgaan
naar de halve finales.
In poule 1 streden Wim Prins, Hans Buikman, Thomas
Buter en Rob Dijkgraaf tegen elkaar. Na de eerste
wedstrijden leek Thomas op een gemakkelijke
poulewinst af te stevenen, maar ook Wim Prins won
zijn eerste 2 partijen. De beslissing viel dan ook in het
onderlinge duel tussen beide heren. Hierin toonde
Thomas zijn klasse en versloeg hij Wim relatief
gemakkelijk in 2 sets: 21-16 en 21-13. Daardoor
plaatste Thomas zich rechtstreeks voor de halve finale en moest Wim in de wachtkamer plaatsnemen.
Poule 2 kende een tweetal nieuwe namen, t.w. Frank Peetoom en Joeri Schouten. Daarnaast maakten
Kees van Langen en Kees Klouwer deze poule compleet. Na 3 weken afwezigheid bleek echter dat Joeri
Schouten zijn lidmaatschap bij de club had opgezegd, en dat Frank Peetoom langdurig geblesseerd was,
waardoor de onderlinge partij tussen de beide Kezen gelijk beslissend zou worden. In deze partij bood
Kees van Langen goed tegenstand, maar moest hij toch het onderspit delven in 2 sets. Doordat er geen
andere partijen in deze poule gespeeld zijn, viel Kees van Langen ook gelijk af voor een plaats in de
halve finale.
Poule 3 had met Renë Slotboom een ervaren rot in de gelederen. Verder streden Albert Steur, Peter
Hoogland en Jan Kester voor een plaats in de halve finale. Na de eerste weken bleek René Slotboom het
spelletje nog niet verleerd te zijn. Hij won al zijn 3 wedstrijden, waarbij hij tegen Jan Kester nog aardig
aan de bak moest. Deze wedstrijd beslechtte hij echter ook in zijn voordeel, al had hij daar wel 3 sets
e
voor nodig. De strijd om de 2 plek ging in de tussentijd tussen Peter Hoogland en Albert Steur. In deze
onderlinge wedstrijd zou beslist worden wie als tweede zou eindigen en dus nog kans maakte op een
plaats in de halve finale. Het werd een aantrekkelijke wedstrijd van beide kanten, waarbij Peter helaas
teveel onnodige (service)fouten maakte, waardoor hij zijn meerdere moest erkennen in Albert in 2 sets:
21-18 en 21-15.
Om de beste nr. 2 te kiezen moesten de gewonnen en verloren sets opgeteld worden, en daarbij kwam
Albert als beste uit de bus. Hij ging dan ook door naar de halve finale en moest het daarin opnemen
tegen Kees Klouwer. In de andere halve finale traden Thomas Buter en René Slotboom tegen elkaar aan.
Thomas en René maakten er een waar spektakelstuk van, waarbij beide heren het beste van hun spel
lieten zien. In de eerste set kon Thomas zijn zenuwen tot het eind onder controle houden, waardoor hij
de set met uiteindelijk met 22-20 naar zich toetrok. In de tweede set was het net zo spannend en ging
de strijd wederom gelijk op tot 19-19. Uiteindelijk moest René toch zijn meerdere in Thomas erkennen,
en won Thomas de tweede set met 21-19.
In de eerste set van de andere halve finale nam Kees snel afstand van zijn opponent, en won deze vrij
gemakkelijk met 21-16. In de tweede set begon Albert uit een ander vaatje te tappen en moest Kees dit
bijna met setverlies bekopen. Bij 20-20 had hij echter zijn speel weer onder controle en won hij deze set
alsnog met 22-20.
De finale ging dus tussen Thomas Buter en Kees Klouwer. Waar een spannende wedstrijd werd
verwacht, had Thomas een complete off-day. Kees maakte hier optimaal gebruik van en won de finale
e
(en daarmee zijn 3 opeenvolgende titel) met 21-14 en 21-10.
Doordat de organisatie een vrij wazige foto van de winnaar heeft genomen, is deze helaas niet geschikt
om in het jaarverslag te publiceren. Uit een eerste reactie blijkt dat de winnaar hier geen grote
bezwaren tegen heeft. 
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Dubbel recreanten
Bij het begin van de clubkampioenschappen waren er 3 poules voor de herendubbel ingepland en
1 poule voor de damesdubbel. Gelet op het uitvallen van Judith Kwakman en Mariska Voorthuyzen was
de organisatie helaas genoodzaakt om de poule van de damesdubbel te annuleren en de overgebleven
3 damesteams onder te verdelen in de poules van de heren.
In poule 1 kende het duo Rob Dijkgraaf en Albert Steur een prima start. Zij namen tegen Hans Konijn
en Johan Huijsman gelijk revanche voor hun verloren poulewedstrijd van vorig jaar (21-15 en 21-19).
Achteraf gezien bleek dit de moeilijkste wedstrijd voor Albert en Rob, want zij wonnen alle andere
poulewedstrijden met speels gemak, waardoor zij zich plaatsten voor de halve finale. De verassing in
deze poule kwam echter uit een andere hoek. Het vaste koppel Peter Schilder en Linda Koning wonnen
3 van hun 4 partijen en eindigde daardoor als tweede. Of dit voldoende was voor een plaats in de halve
finale…
In poule 2 was het vaste duo Peter Hoogland en Hans Buikman de favoriet. In hun eerste wedstrijd
moesten zij het opnemen tegen Dennis de Groot en Joop de Boer. Hoewel Peter en Hans het betere
van het spel hadden, wonnen Dennis en Joop verrassend de eerste set met 22-24 en hing een
verrassing in de lucht. Peter en Hans herpakten zich echter goed in de tweede set en wonnen deze met
e
21-15 waardoor er een 3 set nodig was. Hierin ging de strijd lang gelijk op maar trokken Peter en Hans
uiteindelijk toch aan het langste eind: 21-18. In hun kielzog verraste het gelegenheidsduo Maret Jonk
en Marilou Kras met 3 overwinningen. Daardoor moesten zij afwachten in hoeverre dit genoeg was voor
een plaats in de halve finale.
Poule 3 bestond uit een aantal vaste duo’s, t.w. Jan Prins + Wim Kester, Evert Jonk + Nico Tol en
Nathalie Sombroek + Simone Smit. Als outsider waren daar René Slotboom en Frank Peetoom aan
toegevoegd, maar door een blessure van Frank moest dit koppel helaas uit het speelschema verwijderd
worden. Zowel Nathalie + Simone als Jan + Wim wonnen hun eerste 2 partijen, waardoor hun
onderlinge wedstrijd de doorslag moest geven in deze poule. Het werd een spannende wedstrijd,
waarbij beide teams zeer aan elkaar gewaagd waren. De eerste set ging met 21-17 naar Jan en Wim,
maar de meiden rechtten hun rug in de tweede set en wonnen deze set met 19-21. De beslissende set
ging lang gelijk op, maar uiteindelijk hadden de heren toch een iets betere eindspurt en trokken
daardoor de derde set (en dus de wedstrijd) met 21-17 naar zich toe.
De beste nr. 2 werd ook hier bepaald door het aantal gewonnen en verloren sets te tellen. Doordat
Peter en Linda al hun gewonnen partijen in twee sets hadden gewonnen, gingen zij alsnog door naar de
halve finale, en vielen de andere twee paren helaas af.
In de eerste halve finale namen Peter en Linda het op tegen Jan en Wim. Een ontketende Peter zorgde
er in deze wedstrijd voor dat hij en zijn vriendin in twee sets wonnen en dus doorgingen naar hun eerste
finale: 21-18 en 21-17.
De andere halve finale werd een strijd tussen het
gelegenheidsduo Albert en Rob en de licht favoriete Peter en
Hans. Beide koppels maakten er een aantrekkelijke partij van
met veel leuke rally’s. In de eerste set ging de strijd tot 20-20
gelijk op, maar wonnen Peter en Hans de set dankzij twee
onnodige fouten van Albert en Rob. In de tweede set hadden
Peter en Hans het betere van het spel en wonnen deze set dan
ook terecht met 21-18 waardoor ook zij naar hun eerste finale
gingen.
De finale werd een mooie partij waar alles inzat. Peter en Hans
leken aanvankelijk op een overwinning af te stevenen. Nadat zij
de eerste set met 21-18 hadden gewonnen, namen zij ook in de
tweede set een behoorlijke voorsprong. Peter en Linda grepen
echter de laatste strohalm vast en sleepten er met een 19-21
setwinst alsnog een derde set uit. De winst van de tweede set
had echter de nodige kracht gekost van Peter en Linda,
waardoor Peter en Hans uiteindelijk de derde set (en dus de
titel) vrij gemakkelijk naar zich toe trokken met 21-13.
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Heren enkel competitie
Dit jaar bestond het deelnemersveld uit 7 personen, waarbij de organisatie ervoor had gekozen om alle
deelnemers in 1 poule te laten spelen. Al snel werd duidelijk dat Martin Zwarthoed zich door een
(hardnekkige) blessure helaas moest terugtrekken uit het toernooi. Daardoor bleven er 6 deelnemers
over, waarbij in de eerste weken duidelijk werd dat nieuweling Tim van Huizen een belangrijke
titelkandidaat was. Hij won al zijn partijen vrij gemakkelijk in twee sets.
De tweede plaats in de poule werd een strijd tussen Peter Karregat, Fred Bien en Richard Steur. In de
onderlinge duels bleek Richard echter toch een stuk sterker dan zijn directe concurrenten, waardoor hij
als tweede eindigde en dus doorging naar de finale.
In de finale leek het aanvankelijk een one man show te worden. Tim
kwam in de eerste set met 7-0 voor, waardoor Richard aan een
inhaalslag moest beginnen. Ondanks zijn betere spel in de rest van de
set wist Richard deze achterstand niet meer te achterhalen, waardoor
Tim de eerste set won met 21-14.
De tweede set werd een stuk spannender. Tot 9-9 ging de strijd gelijk op,
waarna Tim last kreeg van kramp. Na een korte pauze leek het erop dat
Richard hier handig gebruik (of beter gezegd: misbruik) van ging maken,
maar niets bleek minder waar. Hij verloor maar liefst 9 punten op rij,
waardoor Tim op een 18-9 voorsprong kwam. Een laatste eindsprint van
Richard leverde nog wel een 18-16 stand op, maar toen was bij Richard
de spreekwoordelijke koek op en kon Tim de wedstrijd uitmaken in
21-16. Een meer dan terechte kampioen, aangezien hij in het gehele
toernooi niet 1 set heeft hoeven af te staan.
Heren dubbel competitie:
Gelet op het beperkte aantal deelnemers was vooraf besloten om Kees Klouwer en Thomas Buter aan
het dubbelspel van de competitieheren toe te voegen., waarbij Kees een koppel vormde met Robin
Hoffenaar en Thomas samen met Martin een duo vormde. Door de blessure van Martin moesten hij en
Thomas zich helaas terugtrekken uit het toernooi, waardoor er nog maar 4 teams overbleven.
Na de eerste wedstrijden werd al snel duidelijk dat het verschil tussen (recreant) Kees en de
competitiespelers toch iets te groot was, waardoor hij en Robin helaas geen set wisten te winnen.
De beslissing om deze titel viel in de wedstrijd van Richard
Steur en Fred Bien tegen Peter Karregat en Tim van Huizen.
In beide sets ging het lang gelijk op, maar uiteindelijk bleek
Tim ook hier aan het langste eind te trekken. Samen met Peter
won hij de spannende wedstrijd met 21-19 en 21-18.
Slot:
Na (wederom) een aantal weken te zijn uitgelopen, is het
toernooi uiteindelijk toch afgerond en zijn de prijzen verdeeld,
waarbij Tim van Huizen met twee titels de grote winnaar was.
Kees Klouwer won zijn derde titel bij de heren enkel
recreanten en Peter en Hans gingen er in de herendubbel
recreanten met de titel vandoor.
De organisatie wil alle deelnemers bedanken voor hun inzet, medewerking en deelname aan het
toernooi en hoopt dat er volgend jaar weer op hun kan worden gerekend.
Namens de organisatie,
Kees Klouwer
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Tot volgend jaar!

14

