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Beste badmintonners,
Zo net na het oliebollentoernooi en een nieuw jaar 2020
en dus weer tijd voor de NetUit.
De NetUit lezen is natuurlijk leuk om het nieuwe jaar mee
te beginnen. Dit keer hebben we er weer iets leuks van
weten te maken.
Dank ook weer aan degenen die leuke stukjes
aanleverden.
Mocht je dus een geweldig idee hebben voor de laatste
editie van mij in juli 2020, meld dit dan door een e-mail te
sturen naar: netuit@bvdrive.nl.
Groetjes,
Patricia Crama
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Van de voorzitter
Menig voorzitterswoord in december ben ik op dezelfde manier
begonnen. Dit jaar gewoon weer: En toen was het alweer eind
december. Voor de één een periode van gezelligheid met lichtjes,
samen zijn met familie en vrienden en hopelijk sneeuw. Voor de ander
een periode die maar liever zo snel mogelijk voorbij moet zijn i.v.m.
de lange donkere dagen, verplichtingen en sneeuw. Zelf ben ik een
genieter behorende bij de eerste groep: er staat een echte kerstboom,
je kan me altijd wakker maken voor een bordspel (gaat de
kerstgedachte wel even opzij) en gezellig samen eten.
Op badmintongebied zitten we nu bijna halverwege het seizoen. De
competitie ligt nu een paar weken op z’n gat zodat de teams even op
adem kunnen komen. Hierdoor is er nu volop ruimte op de
vrijdagavond, naast natuurlijk de maandagavond, om vrij te spelen.
Hopelijk maken veel leden hier gebruik van, want ik vind soms de
opkomst wel tegenvallen. Mocht je ideeën hebben hoe we op de
maandag- en vrijdagavond de opkomst kunnen vergroten dan hoor ik
dit graag. Met een leuke drukte blijft onze vereniging de gezellige
vereniging waar we om bekend zijn. Van nieuwe leden krijgen we
regelmatig terug dat dit een van de redenen is waarom zij voor onze
vereniging kiezen. We kunnen uiteraard nog steeds nieuwe leden
gebruiken.

Onze bestuursactiviteiten zijn vaak zichtbaar, maar ook op de
achtergrond wordt het nodige werk verzet. Vergaderingen van de
badmintonbond bezoeken of bijvoorbeeld bijeenkomsten van de
gemeente. Zelf ben ik onder andere bij een aantal bijeenkomsten
geweest over de nieuwe sporthal. Deze combinatiehal (topsporthal
met daarnaast breedtesporthal) moet uiteindelijk zowel de Vijf Meihal
als de 3 Octoberhal vervangen. Want volgens de gemeente is er
voldoende ruimte. Iets wat door de meeste sportverenigingen in
twijfel getrokken wordt. Als sportvereniging hebben we bijvoorbeeld
mee kunnen praten over wensen wat betreft de inrichting van de
breedtesporthal; denk hierbij aan belijning en verlichting.
Waarschijnlijk kunnen we begin 2022 in de nieuwe hal terecht.
Daarnaast heb ik helaas wederom diverse keren met de gemeente
contact gehad omdat vorige gebruikers van de Vijf Meihal hun spullen
niet goed opgeruimd hebben. Hierdoor is soms niet de hele hal voor
ons bruikbaar. Sinds het wegbezuinigen van de beheerders hebben we
hier last van.
Net zoals de meeste verenigingen draait onze badmintonvereniging op
vrijwilligers. Zij doen dit belangeloos naast hun reguliere bezigheden.
Het maakt geen verschil of hij/zij commissielid is, bestuurslid is, of elke
week de hand- en theedoeken wast of voor de veren shuttles zorgt.
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Vele handen maken licht werk. Zonder deze mensen kan een
vereniging niet voortbestaan. Binnen onze vereniging kunnen we nog
wel wat handjes gebruiken. Zo zoeken we onder andere nog een
secretaris en versterking van de NetUit-redactie. Wil je liever ad hoc
met iets meehelpen dan horen we dat ook graag, aangezien we
regelmatig ook dit soort ‘klusjes’ hebben. We horen het graag
wanneer je ons vrijwilligersteam wilt komen versterken. Voor meer
informatie kan je uiteraard bij een van de bestuursleden terecht.
Laten we er weer een mooi badmintonjaar van maken. We beginnen
meteen op woensdag 1 januari 2020 weer in het Vlietland College
(VLC); met dank aan Berthold die zich vrijwillig aangemeld heeft voor
de bardienst op die avond. Op vrijdag 10 januari kan er niet
gebadmintond worden in het VLC i.v.m. de open dag van de school. De
halfjaarlijkse ALV staat gepland op woensdag 22 januari 2020
(verplaatst van 18 december 2019).
Warme groet en fijne feestdagen namens het bestuur,
Jan Regelmeijer
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Hoe gaat het met de najaarscompetitie?
Team 1, 5e divisie:
Spelers zijn: Alex Duivesteijn, Erik van Beelen, Marvin Nogaitzig, Elise
Zandstra en Carli Peters (maar die vertrok naar Duitsland).
Invallers: Mandy Akerboom, Charissa Oudendorp, Anne Bontje, Sandra
van der Ark, Mariska van Dijk, Sanne de Graaff en Ineke van der Voortvan Beusekom. Met zoveel invallers en dan toch op nummer 1 staan is
best wel bijzonder. Nu zo houden.

Team 2, 6e divisie:
Spelers zijn: Jonah Hols, Tom Joseph, Odin Rusch, Ineke van der Voortvan Beusekom en Charissa Oudendorp.
Invallers Anne Bontje, Mariska van Dijk en Sandra van der Ark.
In de middenmoot is zeker niet slecht.
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Team 3, 7e divisie:
Spelers: Jasper Boerkamp, Miguel van Zevenbergen, Patricia Crama,
Susan Hazelaar en Sanne de Graaff.
Invallers Maikel Bargpeter, Elise van der Beek en Maaike Mutsaers.
Is helemaal niet slecht en we gaan voor plek 2.

Team 4, 7e divisie:
Spelers zijn: Berthold van Veen, Joseph Baghouzian, Nora de Koning,
Annemarie van Engelen en Elise van der Beek.
Invallers Jasper Boerkamp, Maikel Bargpeter, Edwin Bleumers,
Geoffrey Krol, Ton de Ridder en Sanne de Graaff.
4de plek is helemaal niet gek hoor, maar wel veel invallers.
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Team 5, 7e divisie
Edwin Bleumers, Geoffrey Krol, Ton de Ridder, Aletha NogaitzigTensen, Melanie Nogaitzig en invaller Annemarie van Engelen.
Kampioenschap misschien in zicht, maar dat kon niet anders met
Edwin en Geoffrey natuurlijk.

Herenteam 1, A-klasse:
Jan Zandstra, Frits Fallaux, Jochem Jonges, Jan Regelmeijer, Haiko van
der Voort en invallers Maikel Bargpeter en Odin Rusch.
De mannen hebben het zwaar en met 1 à 2 wedstrijden meer dan de
anderen zullen ze waarschijnlijk iets lager eindigen.
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Team Voorburg met Anita van der Zeeuw en Gea Smit
Anita traint op woensdag nog bij ons en doet het samen met Gea en
nog een paar anderen heel goed. Zij gaan waarschijnlijk promoveren
naar de 3e divisie. Ik vind dat toch erg knap hoor.

Goed gedaan hoor allemaal. Ik weet zeker dat iedereen er zijn best
voor heeft gedaan.
Patricia Crama
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Herfsttoernooi 2019
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over het
herfsttoernooi.
Als nieuwbakken lid voel ik mij wat bezwaard om een stukje te
schrijven over het herfsttoernooi.
Niet omdat het niet super georganiseerd en gezellig was maar
omdat ik met een van de prijzen naar huis ging.
Of is het misschien de manier van klantenbinding van BV Drive/BC
Leiden?
Een paar weken geleden heb ik samen met mijn dochter en haar
vriend de stap genomen om opnieuw eens te gaan kijken bij BV
Drive / BC Leiden. Ja opnieuw, een paar jaar geleden ben ik ook
komen kijken met mijn man en zoon. Toen hebben we om redenen
voor een andere club gekozen.
Maar het toen al warme welkom was ik niet vergeten. Door een
hardnekkige en ernstige frozen shoulder ben ik er twee jaar uit
geweest. Een paar maanden geleden opperde mijn dochter al dat
zij wel weer wilde badmintonnen en haar vriend wilde het ook eens
proberen. Mijn collega Annemieke hoorde dit en gaf aan in haar
Jeugd ook een shuttletje geslagen te hebben. Ik overtuigde haar dat
BV Drive de club is om eens te kijken of het haar nog lag.
We hebben ons allen opgegeven voor het Herfsttoernooi, niet
wetende wat we ervan konden verwachten.
Wat een leuke opkomst was er. Goed georganiseerd door Arjen en
Haiko. (Misschien ben ik nog iemand anders vergeten?) Snoep en

een flesje drinken was er beschikbaar. Je werd iedere keer met een
ander gekoppeld en telde door.
Daaruit kwamen vier finalisten. Tot onze verbazing waren
Annemieke en ik als dames door naar de finale. Annemieke mocht
met Edwin. Ik in eerste instantie met Joseph, maar Joseph raakte
geblesseerd. Hij koos Haiko uit om met mij de finale te spelen. Alles
moest uit de kast gehaald worden om tegenstand te bieden. Maar
het shutteltje rolde toch onze kant uit.
De goed uitgekozen prijzen werden uitgedeeld, de flatteuze foto's
werden gemaakt. De avond kwam aan het eind. Mijn dochter, zij
had de troostprijs, ik en mijn collega Annemieke hebben maar heel
snel onze inschrijvingen in orde gemaakt. Dus bedankt BV Drive! En
we ontmoeten graag nog meer leden van BV Drive op de
maandagen.
Vriendelijke groet,
Marjan Voogt
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Competitieteam 5 lekker bezig
Team 5 bestaat dit jaar uit de jonge talenten Ton, Geoffrey, Aletha
en Melanie. Later werd de joker toegevoegd: Edje (zou eigenlijk
alleen invaller zijn dit jaar).
We spelen in de zevende divisie. Vroeger zou dit de vijfde of zesde
klasse zijn. Maar door de divisies zou je meer in de regio spelen.
Nou dat hebben we gezien. Almere, Koog aan de Zaan, Ouderkerk
aan de Amstel, Haarlem, De Kwakel en Hillegom alles lekker dichtbij
(dus niet), maar het leuke is je speelt eens tegen clubs waar je nog
nooit tegen hebt gespeeld. En het geluk is: bijna alles op
zondagochtend vroeg.
De eerste wedstrijd was gelijk uit in Almere. De sporthal leek wel
een gevangenis met overal traliewerk, maar het werd een lastige
partij. Uiteindelijk werden we op een 5-3 nederlaag getrakteerd.
Laten we maar zeggen al het begin is lastig en even aan elkaar
wennen.
De tweede wedstrijd was thuis tegen De Kwakel. Hiertegen ging het
al een stuk beter en wonnen we uit eindelijk met 5-3.
Wedstrijd 3 was uit in Koog aan de Zaan. Ondanks dat het vroeg
was, waren we goed bij de les en haalden we een mooie 6-2
overwinning binnen.

De week erop mochten we uit tegen Ouderkerk aan de Amstel. Een
pittige tegenstander. Maar ook hier gingen we met een nipte
overwinning (5-3) weer met een goed gevoel naar huis.
Na vier wedstrijden deden we mooi bovenin mee al zit het nog wel
allemaal dicht bij elkaar, maar dat houdt het spannend.
Een week later speelden we weer tegen Ouderkerk aan de Amstel.
Dit omdat het een verzette wedstrijd is i.v.m. de beschikbaarheid
van onze hal. Ze hadden de tactiek gewijzigd en dat pakte na vier
drie setters goed voor hen uit en uiteindelijk werd het terecht een
4-4 uitslag.
Toen kwam de koploper op de koffie. Dat werden pittige potjes met
minimaal verschil naar winst of verlies in de partijen en na
meerdere drie setters kwamen we uit op een verdiende 4-4.
De laatste van de tegenstanders was Olympia uit Haarlem. Heel
apart twee dames speelden mee. Dat is logisch maar beide
speelden in team twee en drie. Ik noem dat competitievervalsing
maar de bond vindt het prima. Hierdoor hadden ze twee hele
sterke dames en hadden onze dames het erg lastig. Maar al met al
gingen we er weer met een nipte 5-3 overwinning van door.
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Op dit moment staan we tweede achter een te sterk Hillegom.
Maar de nummer twee tot en met vijf zitten nog heel dicht bij
elkaar. Dus we kunnen tweede eindigen maar ook nog gewoon
vijfde.
Hoe dat afloopt zul je moeten wachten tot de volgende NetUit.
Maar we zullen er alles aan doen om zo goed mogelijk uit de strijd
te komen.
Namens Team 5 wensen wij iedereen alvast een gezellige en
feestelijke decembermaand en natuurlijk een super gezond en
sportief 2020 toe.
Edje
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Oliebollentoernooi
De dag na kerst was het zover: het jaarlijkse oliebollentoernooi stond op
de agenda. ‘Lolypop’ was het thema dat de organisatie dit keer had
gekozen voor het toernooi, getuige de poster die via e-mail en de website
was verspreid.

De opkomst was weer prima. Met 33 spelers (onder wie diverse
introducés) en enkele niet-spelers (Ronald en Arjen) was het weer een
gezellige drukte in de sporthal, de kleedkamers en de kantine, die goed
gevuld was met ballonnen. Carli was over uit Duitsland, Raoul en Ruben
waren ook weer present. Esther had haar man Peter meegenomen, Ineke
haar collega Hans en Arjen zijn neef Jeroen met diens vrouw Wiola.
Dan de wedstrijden. Ik mocht als eerste een leuke damesdubbel spelen,
samen met Annelies tegen Elise en Petra. Lange tijd ging het gelijk op,
maar uiteindelijk sloegen Annelies en ik een gaatje. De tweede ronde had
ik pauze, dus tijd om wat bij te kletsen en te kijken naar andere partijtjes.
In ronde 3 moest ik het met introducé Wiola opnemen tegen twee
mannen (Peter N. en Hans). De mannen wisten Wiola goed te laten lopen
(dagen later had ze nog steeds spierpijn ;-)). Helaas wisten wij niet te
winnen, maar we hadden wel leuk gespeeld. Daarna met Ed gedubbeld en
gewonnen tegen Jan R. en Annelies. De laatste ronde werd een relatietest
voor Esther en haar man Peter, die het moesten opnemen tegen Nora en
mij. Hoewel Esther en Peter niet konden winnen, hebben we wel lekker
gespeeld en de relatie is vast nog uitstekend. Daarna was er voor de
liefhebbers tijd om nog vrij te spelen. Zo kon ik met Ruben tegen Robert
en Petra nog een leuk potje spelen.
Zoals altijd wordt het toernooi afgesloten met een finale. Tot mijn
verrassing (ik had immers niet alles gewonnen) was ik ook uitverkoren om
die te spelen, naast Geoffrey, Nora en Jochem J. Dit keer had de
organisatie bedacht om de finale een bijzonder tintje te geven door bij
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alle spelers een ballon aan het racket vast te maken. Het zag er wel ludiek
uit, maar de handicap van de ballon viel in de praktijk mee.

Na afloop waren er volop oliebollen en bubbels en voor de liefhebbers
ook stokbrood met smeersels, snoeptomaatjes, komkommer,
borrelnootjes en glühwein (naast de gebruikelijke drankjes natuurlijk).

Geoffrey en Nora gingen met de tweede prijs naar huis, Esther met de
poedelprijs en Ineke kreeg de originaliteitsprijs (zij had duidelijk iets met
het thema gedaan). Nog belangrijker: volgens mij heeft iedereen een
gezellige avond gehad, met dank aan de organisatoren. En het feest ging
tot in de kleine uurtjes door!

Annemarie van Engelen
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Shuttles of een nieuwe bespanning
Voor bestellingen ben ik te bereiken op nummer 0680187826.
Of via de mail op e.bleumers@ziggo.nl.
Natuurlijk kun je me ook aanschieten in de zaal.
Betalingen kunnen zowel contant als per bank
NL92INGB0004484129 t.n.v. E. Bleumers o.v.v. shuttles.
De prijs van een koker veren shuttles is 23 euro geworden.
Tevens zijn er voor de recreanten ook nylon shuttles verkrijgbaar.
Per koker van 6 shuttles zijn de kosten € 10,00.
Zijn er vragen of heb je shuttles nodig, kun je me bereiken op mijn
06-nummer of ik ben ook vaak in de zaal. Vraag naar Edje en dan
komt het altijd goed.
Mocht u een kapotte bespanning hebben, kunt u bij mij of bij Nico
terecht.

Een nieuwe bespanning kost € 15,00, geef wel even door hoe strak
u de bespanning wilt hebben.
Tot slot wil ik u alvast een gezond en sportief 2020 wensen.
Edje
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De verjaardagenlijst
Maart
Anita van der Zeeuw 5-3
8-3
Susan Hazelaar
Tom Joseph
11-3
Maureen Beelen
22-3
Bart Bongers
23-3

April

Januari
Ruben Modderman
Marvin Nogaitzig
Pauline Beattie
Rattan Bhikhie

2-1
3-1
24-1
27-1

Februari
Han Baartmans
Berthold van Veen
Ton de Ridder
Edwin Bleumers
Sanne de Graaff

8-2
10-2
10-2
10-2
14-2

Jochem Hols
3-4
Alex Duivesteijn
4-4
Mandy Akerboom 7-4
Aletha Nogaitzig
8-4
Melanie Nogaitzig 18-4

Mei
Jan Regelmeijer
Maarten Doornbos
Vinsen Santoso
Erik van Beelen
Yves de Vré

10-5
10-5
10-5
12-5
21-5

Marian Rappoldt
Marjan Voogt
Ton van Gaalen

24-5
25-5
29-5
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Juni
Suresh Giasi
Mark Sanders
Wilko van Zijverden
Faustin Bertrand
Geoffrey Krol
Robin Meijerink
Maarten van Dinther
Eelko Hols
Jasper Boerkamp
Ivo Brandse

3-6
5-6
8-6
12-6
14-6
14-6
15-6
17-6
17-6
26-6

Juli
Ronald van Tol
Maaike vd Geest
Jack Henze
Joseph Baghouzian
Maikel Bargpeter
Esther van der Spijk
Nico van Beelen
Harold Munneke
Taco Oosterbaan
Elise Zandstra
Louis Rijk
Harry van Dooren

2-7
3-7
4-7
7-7
10-7
16-7
17-7
18-7
19-7
19-7
29-7
29-7
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Bardienstregels
Hèt enige middel tegen contributieverhoging en voor gezelligheid!
Draag je sportieve steentje bij!!!!
Iedereen die wel eens in het Vlietland College speelt, wordt
ingedeeld voor deze financiële clubinjectie. Slechts 2 x per jaar mag
jij je clubgenoten en bezoekende teams voorzien van een hapje en
een drankje en daarmee zorgen voor een gezellige bar.
De bardienst wordt at random ingedeeld zonder rekening te
houden met ........ wil je het anders doen, meld je dan direct bij het
bestuur aan als regelaar van de bardienst.
Op woensdag start de bardienst om 19.45 uur.
Op vrijdag start de bardienst om 19.15 uur.

Onderstaand, wat te doen als je niet kan op aangegeven datum of
je op de datum training of een wedstrijd hebt.
1. Ik kan niet op de datum waarop ik ben ingeroosterd.
Bel een van de mensen uit het rooster en ruil je dienst met die
persoon. Bel net zo lang tot je met iemand hebt kunnen ruilen.
2. Ik ben ziek op de dag van mijn bardienst.
Ook nu ben je verantwoordelijk voor het regelen van een
vervanger!
3. Ik kan komen, maar ik heb training:
 Om 20 uur: open het hek en de hal om 19.45 uur en plak
een briefje op de bardeur met je naam. Geen vervanger
nodig; direct na training (en douchen) naar de bardienst.
 Om 21.15 uur: regel iemand die je waarneemt tijdens de
training of ruil je bardienst met iemand anders.
Het rooster vind je op de deur van de bar in het Vlietland College.
Daarnaast wordt het bardienstrooster ook via e-mail toegestuurd.

