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WOENSDAGAVOND:        Mei 2010 
 
JEUGD     van 8 tot 16 jaar :    18:15 - 20:15 
SENIOREN vanaf 16 jaar :    20:15 - 22:15 
 
Adres: 
Arubastraat 6, Alkmaar- Noord 

Naast Dalton College 
Telefoon sporthal: 072-5611200/5489306 



 
Kollem van SimonKollem van SimonKollem van SimonKollem van Simon    

’t End in de bek! 

 

Het seizoen op m’n tandvlees afgemaakt en wat denk je?! Plakt het bestuur er nog vrolijk ’n 

stuk achteraan! Ja,…dahag! En als het nou nog gratis was! Niet dat die rottige €20 me de kop 

zal kosten (bij de gemiddelde herenkapper ben je ’t al kwijt als je binnenstapt), maar mijn 

hoofd staat er, zo tegen de zomer, niet naar. Begint al in april, als de zon door de zomertijd 

ineens ’n uurtje later onder gaat. Dan sleep ik me op woensdag met groeiende tegenzin 

richting sporthal. Dat komt: ik mocht vroeger altijd tot donker buiten spelen. Dus ik vind het 

zonde van het daglicht zo vroeg naar binnen te moeten, ook al is het dan om daar 

door/badminton te spelen. 

Ik vond het juist zo’n mooie regeling: aan het eind van het seizoen zit de sportzaal vol met 

zwetende eindexamenaars en de badmintonclub in een plaatselijke eettent met volle mond 

het jaar door te nemen. (O, sorry, dat wist je niet? Dan behoor je blijkbaar niet tot de 

ingewijdenen of was je net op de verkeerde avond afwezig –toen Jos de tafelschikking 

regelde- da’s nou pech). Dan heeft de harde kern dus letterlijk “het end in de bek”*, maar 

daar komt nu dus een verlenging achteraan. Dat wordt weer met volle mond praten, let 

maar op, en loopt dan natuurlijk af met strafschoppen. Ach, zo kunnen we nog even oefenen 

voor Zuid-Afrika…  

 

 

*voor de import-kaaskoppen die niet weet wat dit betekent: vraag maar aan de echte.  

  En voor wie alsnog wil aanschuiven: bel de reserveringslijn (072) 5112538.  

 

Heren en Dameskapsalon  FIGARO  
 

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

 
 
 



Van de voorzitter................ 
 
De laatste nieuwsflash van het seizoen, maar toch niet helemaal de laatste speeldag van het 
seizoen. Dit jaar spelen we nog op vier avonden in juni. Te weten op 9, 16, 23 en 30 juni. 
Wil je ook meespelen dan kan dat voor 5 euro per avond. Ook bestaat er de mogelijkheid om 
een keer bij BC Bergen mee te spelen. Zij spelen op maandagavond en ook hier zijn de kosten 
5 euro per speelavond. Oh ja, Simon komt niet! (zie kollum). 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen en ook voor volgend seizoen zijn er weer 
voldoende plannen. De senioren gaan waarschijnlijk met twee teams de BBO competitie in. 
Voor de jeugd worden plannen gemaakt om bondscompetitie te spelen en natuurlijk wordt een 
hoogtepunt 9 oktober 2010, als wij ons eigen Victorie toernooi hebben. En niet te vergeten de 
clubkampioenschappen, wat ook een terugkerend evenement gaat worden. Kortom er is weer 
genoeg te doen volgend jaar. Plannen maken is niet zo moeilijk, maar ze goed uitvoeren daar 
gaat het om. Daar zijn mensen voor nodig. Vrijwilligers die een beetje van hun vrije tijd 
willen opofferen om club te helpen. Afgelopen jaar hebben ook aardig wat mensen zich 
ingezet om de club draaiend te houden, waarvoor mijn hartelijke dank. 
Uiteraard kunnen we alle hulp gebruiken. Zo hebben we nog een vacature in ons bestuur voor 
penningmeester. Heb je interesse neem dan even contact met mij op. 
 
Rest mij alleen nog jullie allemaal, namens het bestuur van Flash de Mare, een prettige 
vakantie te wensen en tot het volgende seizoen, welke trouwens begint op 1 september 2010. 
 
Met sportieve groet, 
 
Wim van der Vlugt 
voorzitter@flashdemare.nl 
 
 
 
 
 

 
VAN DER VLUGT  
BELASTING EN ADMINISTRATIE 
 
VOOR ALLE BELASTINGZAKEN  
EN BEDRIJFSADMINISTRATIE 
 
Particuliere aangifte vanaf € 45,-   
  
Voor meer informatie en tarieven: 
Kijk op www.wvandervlugt.nl 
of bel: 072-8442545 of 06-12084906 

 
 
 
 



Gaat de jeugd in 2011 voor bondscompetitie? 
 
Vooral voor onze jeugdspelers is het belangrijk om te sporten en daar horen uitwedstrijden 
bij. Meedoen aan wedstrijden betekent een stukje plichtsbesef aanleren, op tijd komen voor de 
wedstrijden, zorgen voor je gasten als er een thuiswedstrijd is en heel soms iets afzeggen 
omdat je wedstrijden hebt. Je leert ook omgaan met teleurstelling b.v. als je een wedstrijd 
verliest. 
 
De afgelopen twee seizoenen zijn we met een aantal clubs bezig geweest met de Badminton 
Battle een gezelligheidscompetitie waarbij er een klein aantal uitwedstrijden werd gespeeld in 
de buurt van onze eigen vereniging. Deze competitie werd voornamelijk door Sander geregeld 
en als we dit willen uitbreiden betekent dat waarschijnlijk dat onze eigen mensen er veel 
energie in moeten stoppen om dit allemaal te organiseren. 
Gezocht wordt naar andere mogelijkheden die ook wat meer vastigheid bieden. 
De bondscompetitie is een aantrekkelijke optie. 
Badminton NL (zoals de NBB zich nu noemt) biedt een duidelijk programma aan met 
spelregels en wedstrijdschema's. 
Nadeel is dat er een wedstrijdzaal moet worden gehuurd voor de thuiswedstrijden. Ook 
moeten er ouders worden geregeld voor het rijden naar de uitwedstrijden. Wat ook weer heel 
leuk is, want het is er nou mooier om als trotse ouder op de tribune je kind aan te moedigen, 
een stukje quality-time. 
 
Zo zijn er een aantal voors en tegens en daar willen we ons de komende tijd in verdiepen. 
Omdat er al heel wat vrije tijd gegeven wordt voor de trainingen en toernooivoorbereidingen 
en natuurlijk ook aan de Badminton Battle hoopt de jeugdcommissie dat er ouders zijn die 
zich hiervoor in willen zetten. 
Vindt u het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de jeugd van FlashdeMare in 2011 weer 
haar eerste bondscompetitiewedstrijden speelt laat dit dan weten aan de jeugdcommissie 
Frans, Sander en Joke. Ondertussen houden wij u op de hoogte via Nieuwsflash en website.  
 
 
 
 

 
Nu in de winkel de nieuwe thriller van 
 
       Simone van der Vlugt 
 

      Op klaarlichte dag 
 
 
 



Van de zijlijn 
 
Het seizoen is alweer ten einde en wat is het dit jaar snel gegaan. Er is veel bereikt door het 
bestuur en door ons zeer gewaardeerde lid I.A. Die besloot zelf ook wat actie te ondernemen 
en niet alles op de schouders van een paar mensen te laten rusten. 
Helaas moeten wij komend seizoen afscheid nemen van dit zeer gewaardeerde lid. Door 
omstandigheden is hij niet langer degene waar we altijd een beroep op kunnen doen voor 
kleine hand en spandiensten. 
Om ervoor te zorgen dat het bestuur niet omkomt in zijn werkzaamheden voor de club, vragen 
wij onze leden om ook eens te bedenken wat zij voor hun vereniging kunnen en willen doen. 
Help mee met de organisatie van het Victorie toernooi. 
Zorg ervoor dat je 9 oktober kunt helpen met: versieren van de zaal, prijzen regelen voor de 
jeugdcommissie of vanaf 10 uur aanwezig bent om te helpen tellen bij de wedstrijden van de 
jeugd. 
Misschien wil jij bij het tafeltje met drinken zitten zodat het geen knoeiboel wordt. Help ons 
deze ene dag in het jaar. 
 
Voor het welbekende Kind-Oudertoernooi konden we ook altijd een beroep doen op I.A. net 
als op een groot aantal senior leden. 
Tijdens de BBO competitie zorgt hij ervoor dat de klok gehaald wordt en dat de banen 
gemerkt zijn.  
Helaas is de nieuwjaarsborrel in de sneeuw verloren gegaan maar andere jaren zorgde I.A 
altijd voor een rondje van de club en een borrelhapje. 
Al jaren wordt er gesproken over uitwisselingswedstrijden bijvoorbeeld met BC Bergen en 
dat had hij ook graag willen organiseren. Maar ja, een man kan niet alles regelen daar heb je 
meer vrijwilligers voor nodig.  Gelukkig organiseert Jos "de kapper" weer ons jaarlijkse uitje 
en hebben Oliver en Hans een clubkampioenschap op gezet. Je hoeft echt niet alles te doen. 
Als alle 53 leden een taakje verrichten krijgen we weer de grootste en beste badmintonclub 
van Alkmaar. Dan zal I.A. trots op ons zijn ! 
 
Dus mensen help ook een handje want zoals geschreven Iemand Anders kan het door 
omstandigheden niet meer doen. 
 
 
 

 



  

Clubkampioenschappen groot succes!! 

Dankzij onze Duitse vrienden Oliver en Hans heeft na een aantal jaren afwezigheid op 21 en 
28 april het clubkampioenschap plaatsgevonden. Voor deze gelegenheid werden de vrouwen 
en mannen  in afzonderlijke poules ingedeeld. Er heerste een prettige spanning in de zaal 
omdat iedereen zich net wat meer inspande dan op een reguliere clubavond. Er werden 
dubbels gespeeld met wisselende partners in speelrondes van 12 minuten. Uiteindelijk bleek 
Nico Molenaar de sterkste bij de heren en Corrie Jansen bij de dames. Uiteraard waren er 
mooie prijzen voor de winnaars. 

De namen van de clubkampioenen zullen vastgelegd worden op het nieuwe wandbord. 
Deze eregalerij heeft plaats voor 1 decennia, dus mogelijk staat jouw naam volgend jaar onder 
deze Flash kampioenen. 

Kijk voor de eindstand en foto's op de website: www.flashdemare.nl 

 

De Alkmaarpas 
 
Dinsdag 6 april was er een informatieavond over de Alkmaarpas. Daar zijn wij Mildo 
Buitendijk (penningmeester) en Joke Groenewoud (jeugdcommissie) naartoe geweest. 
Van de Alkmaarpas bestaan twee versies, een koopexemplaar dat je voor 10 euro kunt 
aanschaffen bij o.a. bibliotheek en VVV en eenzelfde pas voor de minima. 
Om kinderen van ouders met een laag inkomen (minder dan 120 % van de bijstand) toch de 
gelegenheid te geven om bijvoorbeeld te sporten. 
Mensen met een minimum inkomen krijgen de Alkmaarpas thuis gestuurd met een boekje met 
vouchers. Deze vouchers kunnen ze onder andere gebruiken om het jeugdlidmaatschap van 
Flash voor hun kinderen te betalen. Jammer genoeg heeft dit goede initiatief van de gemeente 
nog niet het gehoopte resultaat. 
Veel mensen weten niet dat ze de vouchers kunnen gebruiken om de contributie te betalen. 
Jammer, jammer .......voor deze kinderen, voor hun ouders en voor de verenigingen. 
Lieve mensen als u in de kennissenkring iemand kent, met kinderen en een zeer laag inkomen, 
breng dan eens deze regeling ter sprake. 
Sporten is niet alleen gezond vanwege de beweging maar ook omdat je meer mensen leert 
kennen en natuurlijk is het een wezenlijk onderdeel van de opvoeding om te leren omgaan 
met spelregels en respect te tonen voor de tegenstander. Genoeg argumenten om mensen mee 
te nemen naar de club. 

   



Contributie 2010-2011  

De laatste 2 seizoenen hebben we de contributie bij Flash gelijk kunnen houden. De zaalhuur 
wordt jaarlijks wel verhoogt met 2 a 3%. Komend seizoen willen we de speeltijden voor 
zowel de jeugd als volwassenen met 15 minuten uitbreiden. Vooral gedurende magere tijden 
probeert de vereniging de contributie laag te houden. Jaarlijks betalen een aantal leden de 
contributie later dan gewenst. Dit leidt dan onnodig tot extra inspanningen om deze 
contributie toch binnen te krijgen.  

Daarom komt het bestuur met het volgende voorstel: De contributie voor bestaande leden 
blijft gelijk. Wanneer men echter betaalt na 1 oktober 2010 zal er 10 euro administratiekosten 
in rekening gebracht worden. Nieuwe leden betalen standaard deze 10 euro administratie-
kosten als inschrijfgeld. Formeel zal dit voorstel tijdens de Algemene Leden Vergadering 
bekrachtigd worden wanneer een meerderheid van de leden het eens is met deze aanpassing. 
Eventuele reacties over dit voorstel zien we met belangstelling tegemoet. 
penningmeester@flashdemare.nl 

 

AGENDA 
 
 
12 mei 2010 Allen Laatste speelavond  
19 mei 2010 Senioren Afsluiter uiteten  
9   juni 2010 Senioren Extra speelavond  
16 juni 2010 Senioren Extra speelavond  
23 juni 2010 Senioren Extra speelavond  
30 juni 2010 Senioren Extra speelavond  
1   september 2010 Allen Eerste speeldag van het nieuwe seizoen  
22 september 2010 Allen Algemene LedenVergadering 

(datum onder voorbehoud)  
 

9 oktober 2010 Allen Victorie toernooi  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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: 
Hans Schulze   Sander Mantel 
Bergerweg 81   Rijperwaard 225 
1816 BP Alkmaar  1824 JT Alkmaar 
072-5115749   072-5120311 
pr@flashdemare.nl  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 


