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WOENSDAGAVOND:        December 2009 
 
JEUGD     van 8 tot 16 jaar :    18:30 - 20:00 
SENIOREN vanaf 16 jaar :    20:15 - 22:15 
 
Adres: 
Arubastraat 6, Alkmaar- Noord 
Naast Dalton College 
Telefoon sporthal: 072-5611200/5489306



 

Kollem van Simon 
 

Valse Doorstart 
 

Nog even en ik ben net zo vergeten bij Flash de Mare als de man wiens naam ik leen voor de 
titel van dit stukkie. Die gebruikte ik voor de vorige versie van het badminton-clubblad, 
alweer jààààààren geleden, toen was hij nog BN’er, zij het wijlen. Ik weet ’t zelf al bijna niet 
meer… (z’n naam). Ik ben lid –zowat ‘t langstgenoteerde, denk- om wekelijks wat te 
bewegen, maar de slijtage der jaren slaat hard toe, al is dat voorlopig meer merkbaar aan het 
lijf dan tussen de oren (of het moet nog erger zijn dan ik me bewust ben). Blessures hielden 
me vorig seizoen al lang koest, dit jaar is het helaas niet veel anders. Ik kom sporadisch de 
pols oefenen bij jullie “nazit-groep”, maar da’s dan alle beweging die ik bij de club heb. 
Voordeel is dan nog dat je op verjaardagfeestjes enzo heel sportief kan overkomen (“ik 
badminton”) zonder dat je ook echt moe wordt. 
 
Laatst kwam ik nog weer even om de hoek kijken en hoorde meteen dat van uitstel toch geen 
afstel was gekomen, Ik bedoel: vorig jaar had voorzitter Wim nog stoute plannen voor ’n 
herstart van het clubblad, toen hij me vroeg om nog weer ‘ns een stukkie (anders blijft ’t bij 
zo’n zielig twee-zijdig A4-tje met ’n colofon en ’n moppenhoek, he?). Ik was natuurlijk zeer 
vereerd (de man heeft enige kennis van zaken als het gaat om literatuur, tenslotte), leverde 
vlot, al zeg ik ’t zelf, ’n lekker verhaaltje, maar heb daarna nooit meer iets gezien. Lang stil 
geweest op dat front, vakantie tussendoor en nu denkt hij toch aan ’n doorstart van de herstart 
en vraagt me om ’n nieuw stukkie. Het laatste was z’n uiterste houdbaarheidsdatum voorbij. 
Haalt je de koekkoek! Ook woorden worden oud, net als namen.   
Afijn mensen, na een heus 0-nummer is dan hier eindelijk jullie eigen badmintonclubblad:  
(O, over namen gesproken, ik bedenk me nu dat ik nog niet heb gehoord hoe de boreling heet! 
Eh… mag ik wat voorstellen, mij lijkt dit wel geschikt, lekker klassiek: de Phoenix?)!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Heren en Dameskapsalon  FIGARO  
 

Knippen zonder afspraak. 
Geesterweg 16  
1815CS Alkmaar 
072-5112538 

 



Van de voorzitter................ 
 
 
De feestdagen staan voor de deur en het seizoen is al weer halverwege. Na de competitie voor 
de jeugd waar we dit jaar met 2 teams aan meedoen, is ook de competitie voor de senioren 
van start gegaan.  
We kunnen weer terugkijken op een geslaagd kind-ouder toernooi waar onze goede vriend 
Sinterklaas en zijn pieten ook nog even langskwamen om de prijzen uit te reiken.  
Voor het komende halfjaar staat er nog e.e.a. op de planning. Zo komt de badmintonclub uit 
Zandvoort nog een keer langs en willen we voor de senioren de komende maanden iets 
proberen met een interne competitie. Als mensen daar nog ideeën over hebben, neem dan eens 
contact op met Hans Schulze of Robbert Biegstraaten of mail naar 
activiteiten@flashdemare.nl 
Kortom, we zijn bezig om er weer een lekker actief jaar van te maken. 
 
Tijdens de Dutch Open in Almere hebben Sander Mantel en Joke Groenewoud hun diploma 
Sportleider 2 in ontvangst genomen. Joke en Sander van harte gefeliciteerd en ik hoop dat 
jullie goed gebruik kunnen maken van de kennis die is opgedaan.  
  
Helaas heeft Martien Kroon door omstandigheden zijn functie als bestuurlid per heden 
neergelegd. Langs deze weg wil ik Martien bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
Martien heeft een aantal jaar de PR op zich genomen. Deze taak wordt nu voor een deel 
ingevuld door Hans Schulze. Heb je interesse om onze club te helpen meer naamsbekendheid 
te geven, schroom dan niet en spreek eens een bestuurslid hierover aan. 
 
Om dit blad meerdere malen per jaar mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar sponsors. 
Wil jij een advertentie zetten, dan kan dat. Voor een vriendelijk prijsje kan deze voor 1 of 
meerdere keren geplaatst worden. Voor meer info kun je terecht bij onze penningmeester 
Mildo of mailen naar: penningmeester@flashdemare.nl 
 
Rest mij alleen nog iedereen een gezellig kerstfeest en een gelukkig maar vooral sportief 2010 
te wensen. 
 
Wim van der Vlugt 
voorzitter@flashdemare.nl 
 
 

 
VAN DER VLUGT  
BELASTING EN ADMINISTRATIE 
 
VOOR ALLE BELASTINGZAKEN  
EN BEDRIJFSADMINISTRATIE   
 
  
Voor meer informatie en tarieven: 
Kijk op www.wvandervlugt.nl 
of bel: 072-8442545 of 06-12084906 



Vernieuwde website 
 
Sinds kort hebben wij een vernieuwde web-site: http://flashdemare.nl 
 
Je kunt hier terecht voor: 

− laatste nieuws 
− agenda 
− algemene informatie 
− foto's van evenementen 
− rooster van jeugdcompetitie: Badminton Battle 
− rooster van BBO regio-competitie 
− links van badminton clubs en badminton sites 

 
Ideeën, op- aanmerkingen over de vernieuwde website zie ik met belangstelling tegemoet. 
Neem contact op met mij, als je iets op deze site wil plaatsen. Denk aan bijvoorbeeld een 
verslagje over een recent badminton evenement, al dan niet aangevuld met fotomateriaal. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Mildo Buitendijk 
 
 



 
VAN DE ZIJLIJN: 
 
Toen ik jong was, was badminton een bijzonder populaire sport. Flash had toen wel 500 leden 
en een eigen locatie. Zelf speelde ik recreatief en ben ook eigenlijk nooit ver gekomen met de 
sport.  
Na mijn studietijd werden andere sporten favoriet en na ons huwelijk was het de sport van 
manlief bij ons in huis, zelf bezocht ik de sportschool om in shape te blijven.   
Er kwamen twee kinderen, die werden ouder en gingen diverse sporten uitproberen. Na 
zwemles kwam judo en schaatsen en toen ook badminton, leuk, niet te duur, geen 
ingewikkelde kledingeisen en dichtbij huis. 
Moeder werd al snel gevraagd om eens een handje te helpen bij bijzondere gebeurtenissen. 
Organisatie van evenementen vind ik leuk, dus werd het jaarlijkse strooien met letters 
vervangen door een Sint en Piet die het Kind Oudertoernooi kwamen opvrolijken. 
De belangstelling voor de sport groeide en dochterlief ging ook op zaterdag badmintonnen. 
Bij De Stolp daar kon ze meedoen aan de bondscompetitie en dat doet ze met veel plezier. 
Pa werd bestuurslid bij Flash de Mare en ook onze jongste ging badmintonnen. 
Omdat er in Heiloo een cursus kwam voor sportleider 2 en ik daar wel heel nieuwsgierig naar 
was ben ik met Sander meegegaan naar deze cursus. Zelf ga ik op de vrijdagavond 
badmintonnen zodat de kids niet te lang alleen thuis zitten. 
Gaandeweg krijg ik steeds meer plezier in de sport en vooral in de evenementen eromheen.  
Jullie zien mij nu als hulp bij de jeugd-trainingen op woensdagavond. 
Om de sport  leuker te maken en op een hoger niveau te gaan spelen worden er inmiddels 
allerlei toernooien bezocht door de diverse leden. Natuurlijk is ook in het meedoen aan de 
BBO competities met de jeugd en de senioren hier een goede en leuke manier voor gevonden. 
Met veel plezier kijk ik naar de wedstrijden en (met mijn inmiddels getrainde oog) zie ik dat 
de dubbels elkaar al wat beter aanvullen Mildo en Frank hebben tijdens het Phoona toernooi, 
elkaar beter leren kennen. En na de eerste schok van het competitie spelen, is nu toch het 
wedstrijdbeest wakker geworden bij de teamleden. Ik wens ze veel succes in Julianadorp en 
misschien ga ik wel mee om te kijken. 
 
Groet Joke (voor wie het nog niet weet, echtgenote van Mildo) 
 
 
 
 
HET BESTUUR VAN FLASH DE MARE WENST JULLIE ALLEMAAL: 
 
 
FIJNE KERSTDAGEN  
 
EN  
 
 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
 
 
 



JEUGDPAGINA 
 
Verslag kind- oudertoernooi (Sander Mantel) 
Op woensdag 3 december hebben we weer ons jaarlijks kind-ouder toernooi gehouden. 
Tijdens dit toernooi speelden de kinderen samen met hun ouders, broers, zussen, vrienden, 
enz. Dit jaar deden voor de eerste keer ook senioren mee die samen met hun kinderen 
speelden. Dit was een groot succes en zal in de toekomst herhaald worden. 
Nadat er iets te laat gestart werd omdat het schema op het laatste moment aangepast moest 
worden ivm een paar uitvallers, liep het toernooi lekker. 
Er werden zes rondes gespeeld waarbij iedereen 3 partijen speelde. Na de derde ronde kregen 
we bezoek van sinterklaas en 2 van zijn pieten. Ze hadden voor iedereen wat lekkers 
meegenomen. In de volgende rondes hebben de pieten nog meegedaan als invallers voor de 
kinderen die niemand hadden om mee te spelen. De overige rondes hebben een aantal 
senioren ingevallen die voor de gelegenheid eerder begonnen waren.  
Nadat alle wedstrijden gespeeld waren werden de winnaars bepaald door het hoogst 
gescoorde aantal punten, de winaars werden beloond met leuke prijzen. Tevens had 
sinterklaas nog voor alle deelnemende kinderen een chocoladeletter meengenomen. 
Het is een zeer geslaagd toernooi geworden en ik wil ook iedereen bedanken die zich ingezet 
heeft om dit toernooi tot een succes te maken. 
 
Badmintonbattle (Sander Mantel) 
Dit is het tweede jaar dat we onze uitwisselingscompetitie spelen, deze competitie is na een 
prijsvraag vorig jaar de badmintonbattle genoemd. 
Dit jaar spelen we met 4 verenigingen, het gaat om Bc Bergen, Bc Geestmerambacht, `t 
Vennewater en zelf doen we ivm een grote belangstelling met 2 teams mee. Helaas kon Bc 
Upsilon uit Wognum dit jaar niet meedoen ivm een tekort aan leden. Hopelijk zijn ze volgend 
jaar weer van de partij. 
De competitie loopt tot nu toe goed met Bc Bergen aan de leiding. De afsluiting van de  
competitie word net als vorig jaar gehouden  met het gezamenlijke kuikentoernooi op 3 april 
bij `t Vennewater in Heiloo. 
Hieronder staan de tot nu toe gespeelde wedstrijden en de totale tussenstand, in de agenda 
staan de wedstrijden die na de kerstvakantie gespeeld gaan worden. Voor de laatste 
tussenstand en nieuwtjes houd de website in de gaten. Nog veel succes voor iedereen met het 
proberen te winnen van de badmintonbattle. 

Dag Datum Thuis Uit 

Punten 

thuis 

Punten 

uit 

Maandag 28-sep-09 Bergen Geestmerambacht 4 0 

Woensdag 14-okt-09 Flash 2 Flash 1 2 2 

Woensdag 28-okt-09 Flash 2 Geestmerambacht 3 1 

Woensdag 28-okt-09 Flash 1 Bergen 1 3 

Dinsdag 10-nov-09 Vennewater Flash 1 2 2 

Maandag 16-nov-09 Bergen Vennewater 4 0 

Woensdag 25-nov-09 Flash 1 Vennewater 4 0 

Woensdag 25-nov-09 Flash 2 Bergen 1 3 

Donderdag 10-dec-09 Geestmerambacht Flash 2 0 4 

 
Tussenstand 
Flash 1  9  Bergen  14  Geestmerambacht 1 
Flash 2  10  `t Vennewater   2 



BBO (recreantencompetitie buiten de bond om) 
 
Verslag Flash de Mare - Turnlust 2   1 - 7   18 november 2009   (Wim van der Vlugt) 
 
Frank Molenaar redt de eer van Flash de Mare 
Op 18 november 2009 is het dan eindelijk zover. De allereerste BBO competitieavond.  
Op deze dag staat het tweede team van Turnlust uit Julianadorp op het programma. 
Het is allemaal nog even wennen. Onze spelers die eigenlijk altijd alleen maar dubbels spelen 
staan nu opeens alleen in het veld. Corry, Jenny en Mildo staan hun mannetje, maar redden 
het net niet in het enkelspel. Frank heeft aan twee sets genoeg en haalt het eerste punt binnen 
na twee verloren dubbels (heren en dames). 
Als laatste onderdeel staan de mixed dubbels op het programma. Dat gaat ons zichtbaar een 
stuk beter af. Mildo en Corry halen het, ondanks het goede samenspel met twee spannende 
sets, net niet. Op de andere baan zijn Frank en Jenny bezig nog wat punten voor Flash de 
Mare binnen te halen, maar helaas. Met 21-23 en 23-25, wat al aangeeft dat het net zo goed de 
andere kant op had kunnen gaan, gaan ook deze punten mee naar Julianadorp. Toch kunnen 
we terugkijken op een gezellige en spannende avond, waar Frank onze eer heeft gered door 
het enige Flashpunt te halen. Nu nog een beetje trainen op het enkelspel dan worden we vast 
nog een keer kampioen. Of zullen we eerst eens voor een avondoverwinning gaan? 
 
 
 
Verslag Flash de Mare - BC Winkel  8 - 0 (!)   2 december 2009 (Wim van der Vlugt) 
 
Klinkende overwinning Flash de Mare 
Na een teleurstellende start van de competitie moesten de dames en heren van Flash het in de 
tweede wedstrijd opnemen tegen BC Winkel. Zwaar gemotiveerd gingen Corry, Jenny, 
Marga, Frank en Mildo de strijd aan. De nederlaag tegen Turnlust móést worden goed 
gemaakt. BC Winkel bood nog aardig wat tegenstand, maar dat mocht niet baten. De een na 
de andere uitslag was in het voordeel van Flash de Mare en uiteindelijk waren alle partijen 
gewonnen. Dames en heren, petje af! We hebben de smaak te pakken. Volgende keer (7 
januari 2010) gaan we naar Julianadorp om Turnlust te laten zien dat de eerste wedstrijd een 
vergissing was. 

 
 
 
 
 
 

       Nu in de winkel de nieuwe historische roman van  
 

SIMONE VAN DER VLUGT 
Jacoba, Dochter van Holland 
 
www.simonevandervlugt.nl 
 



AGENDA 
 
 
23 december 2009 Allen Zaal dicht, geen badminton  
30 december 2009 Allen Zaal dicht, geen badminton  
7 januari 2010 Senioren Turnlust 2 - Flash de Mare  
13 januari 2010 Senioren Flash de Mare - BC Alkmaar 1  
20 januari 2010 Jeugd Flash 1 - Geestmerambacht  
20 januari 2010 Jeugd  Flash 2 - Vennewater  
25 januari 2010 Senioren Zuid Wester - Flash de Mare  
1 februari 2010 Jeugd BC Bergen - Flash 2  
10 februari 2010 Jeugd Geen les i.v.m. open dag Dalton College  
16 februari 2010 Jeugd Vennewater - Flash 2  
18 februari 2010 Jeugd Geestmerambacht - Flash 1  
23 februari 2010 Senioren BC Alkmaar - Flash de Mare  
24 februari 2010 Jeugd Geen les i.v.m. voorjaarsvakantie  
3 maart 2010 Senioren BC Winkel - Flash de Mare  
10 maart 2010 Jeugd Flash 1 - Flash 2  
28 maart 2010 Senioren BC Schagen - Flash de Mare  
29 maart 2010 Jeugd BC Bergen - Flash 1  
3 april 2010 Jeugd Kuikentoernooi bij Vennewater  
7 april 2010 Senioren Flash de Mare - BC Schagen  
11 april 2010 Jeugd en Senioren Open toernooi Geestmerambacht  
14 april 2010 Senioren Flash de Mare - Zuid Wester  
5 mei 2010 Allen Zaal dicht, geen badminton  
12 mei 2010 Allen Laatste speelavond  
    
    
 
 
 
 
 
 

                
 

Voor meer informatie: 
 

info@flashdemare.nl 



 

Bestuur Flash de Mare: 
 
Voorzitter:    Penningmeester:            Secretaris: 
Wim van der Vlugt  Mildo Buitendijk            Robbert Biegstraaten 
Grevelingen 31  Aletta Jacobsstraat 37             Havikweg 28 
1826 AM Alkmaar  1827 MK Alkmaar            1827 JX Alkmaar 
06-12084906   072-5645654             06-55718775 
voorzitter@flashdemare.nl penningmeester@flashdemare.nl     secretaris@flashdemare.nl 
 
Public Relations:  Jeugd: 
Vacature   Sander Mantel 
    Rijperwaard 225 
    1824 JT Alkmaar 
    072-5120311 
    jeugd@flashdemare.nl 
 
 
Ledenadministratie:   
De ledenadministratie en de website wordt verzorgt door Mildo  
Buitendijk (zie gegevens hierboven) 
ledenadministratie@flashdemare.nl 
 
Jeugdcommissie: 
Sander Mantel   
Frans Steffens    jeugd@flashdemare.nl 
Joke Groenewoud 
Richard Wetzel 
 
 
Activiteitencommissie:  activiteiten@flashdemare.nl 
Robbert Biegstraaten 
Hans Schulze 
 
 
Voor afmelding training:  trainer@flashdemare.nl of bel: 06-18470941 
 
 
 
Voor meer informatie over FLASH DE MARE kijk je op onze website: 
 

www.flashdemare.nl 
 
 
of mail je naar  info@flashdemare.nl 


