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WOENSDAGAVOND:	   	   	   	   	   	   	   	   maart	  2013	  
	  
JEUGD	   	  	  	  	  van	  8	  tot	  18	  jaar	   :	  	  	  	  18:00	  -‐	  20:15	  uur	  
SENIOREN	  vanaf	  16	  jaar	   :	  	  	  	  20:15	  -‐	  22:30	  uur	  
	  
Adres	  sporthal:	  
Arubastraat	  6,	  Alkmaar-‐	  Noord	  
Naast	  Dalton	  College	  
	  



Van	  de	  voorzitter	  
	  
Maart	  2013,	  eindelijk	  is	  het	  zover.	  Nadat	  we	  op	  17	  december	  2012	  officieel	  50	  jaar	  
bestonden,	  gaan	  we	  het	  deze	  maand	  echt	  vieren.	  
Op	  23	  maart	  gaan	  we	  een	  feestje	  maken.	  Het	  leuke	  van	  het	  organiseren	  van	  dit	  feest	  is	  
dat	  er	  oud-‐leden	  benaderd	  zijn	  en	  dan	  komen	  de	  verhalen!	  Wisten	  jullie	  dat	  er	  vroeger	  
in	  de	  veilinghallen	  gespeeld	  werd?	  Deze	  hallen	  stonden	  op	  de	  plek	  waar	  nu	  de	  Praxis	  
staat.	  Van	  1	  oud-‐lid,	  die	  bij	  de	  oprichting	  14	  jaar	  was,	  hebben	  we	  een	  uitgebreid	  verslag	  
gehad.	  Dit	  verhaal	  is	  een	  van	  de	  stukjes	  die	  verderop	  in	  deze	  nieuwsflash	  te	  lezen	  zijn.	  	  
	  
50	  jaar,	  een	  mooie	  gelegenheid	  om	  een	  nieuwe	  website	  te	  lanceren.	  Neem	  eens	  een	  
kijkje	  op	  www.flashdemare.nl	  	  
Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  deze	  site	  up-‐to-‐date	  blijft	  met	  mooie	  verhalen	  en	  foto’s.	  Dus	  bij	  
deze	  nodig	  ik	  je	  uit	  om,	  als	  je	  een	  leuk	  verslag	  van	  een	  (badminton)evenement	  hebt	  
geschreven	  of	  er	  een	  mooie	  foto	  van	  gemaakt	  hebt,	  die	  te	  sturen	  naar	  
redactie@flashdemare.nl	  

Ook	  op	  twitter	  en	  facebook	  kunnen	  we	  nog	  wel	  wat	  volgers	  gebruiken.	  Handig	  om	  op	  de	  
hoogte	  te	  blijven	  van	  het	  laatste	  nieuws.	  
www.twitter.com/FLASHDEMARE	  	  	  	  	  en/of	  
www.facebook.com/BadmintonverenigingFlashDeMare	  	   	  

Het	  afgelopen	  seizoen	  hebben	  we	  met	  de	  jeugd	  in	  de	  opstapcompetitie	  van	  de	  
badmintonbond	  gespeeld.	  De	  volgende	  stap	  zou	  logischerwijs	  een	  lidmaatschap	  bij	  de	  
bond	  zijn,	  zodat	  de	  jeugd	  echte	  wedstrijden	  kan	  spelen.	  Helaas	  is	  dit	  voor	  onze	  
vereniging	  niet	  haalbaar.	  De	  kosten	  zijn	  te	  hoog	  en	  bij	  de	  verdeling	  van	  de	  contributie	  
zou	  er	  onevenredig	  veel	  geld	  besteed	  worden	  aan	  dit	  lidmaatschap.	  Jammer,	  want	  de	  
kinderen	  vonden	  het	  wel	  leuk.	  De	  trainers	  zijn	  nu	  op	  zoek	  naar	  alternatieven.	  Wordt	  dus	  
vervolgd.	  	  

	  

Wim	  van	  der	  Vlugt	  
Voorzitter@flashdemare.nl	  
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Nieuw	  clubshirt!	  	  
	  	  
Zoals	  jullie	  misschien	  al	  in	  de	  zaal	  hebben	  gezien,	  is	  Wendy	  er	  
in	  geslaagd	  om	  een	  nieuwe	  clubshirt	  te	  vinden	  voor	  onze	  
vereniging.	  Het	  heeft	  even	  geduurd,	  want	  het	  moet	  er	  
natuurlijk	  wel	  goed	  uitzien.	  Daarnaast	  was	  het	  de	  bedoeling	  
dat	  er	  voor	  de	  dames	  en	  de	  heren	  een	  andere	  pasvorm	  zou	  
komen.	  Na	  veel	  zoeken	  hebben	  we	  die	  gevonden.	  We	  hebben	  
gekozen	  voor	  een	  mooi	  rood	  shirt	  met	  daarop	  het	  nieuwe	  
logo	  van	  Flash	  de	  Mare.	  Wat	  zou	  het	  mooi	  zijn	  als	  we	  allemaal	  
zouden	  spelen	  in	  het	  nieuwe	  shirt.	  De	  keuze	  viel	  op	  rood	  
omdat	  het	  de	  kleur	  van	  Flash	  is	  en	  die	  komt	  zo	  mooi	  terug.	  
	  	  

De	  kosten	  voor	  het	  shirt	  vallen	  mee.	  Een	  damesshirt	  
kost	  25	  euro	  en	  dat	  van	  de	  heren	  20	  euro.	  De	  shirts	  
zijn	  verkrijgbaar	  in	  de	  gangbare	  maten.	  Wil	  je	  ook	  
zo’n	  mooi	  shirt,	  dan	  kun	  je	  Wendy	  een	  mail	  sturen	  
(activiteiten@flashdemare.nl)	  of	  haar	  er	  in	  de	  zaal	  
naar	  vragen.	  Geef	  aan	  welke	  shirt	  en	  welke	  maat	  je	  
wilt	  en	  maak	  daarna	  het	  bedrag	  voor	  het	  shirt	  over	  
op	  bankrekening	  16.17.08.900	  t.n.v.	  ASV	  Flash	  de	  
Mare	  Alkmaar.	  Met	  de	  leverancier	  is	  afgesproken	  dat	  
we	  per	  keer	  minimaal	  vijf	  shirts	  kunnen	  bestellen.	  
Als	  het	  klaar	  is	  krijg	  je	  van	  Wendy	  een	  bericht	  en	  kun	  
je	  het	  shirt	  op	  de	  eerst	  volgende	  woensdag	  afhalen	  in	  
de	  zaal.	  	  

	  	  
	  
Wil	  je	  je	  shirt	  mooi	  houden	  dan	  kun	  je	  het	  hem	  beste	  binnenste	  buiten	  wassen	  op	  30	  
graden.	  
	  	  
Wendy	  Oud	  
activiteiten@flashdemare.nl	  	  
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Heren	  en	  Dameskapsalon	  	  FIGARO	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Knippen	  zonder	  afspraak	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  1815	  CS	  Alkmaar	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  072-‐5112538	  
	  



	  

Het	  badmintonverhaal	  van……	  
Niels	  Poelman	  

	  
Hoe	  en	  wanneer	  ben	  je	  in	  aanraking	  gekomen	  met	  badminton?	  
Dat	  gaat	  een	  hele	  tijd	  terug.	  Ergens	  in	  1993,	  ik	  was	  toen	  pas	  7	  jaar	  oud,	  was	  ik	  op	  zoek	  
naar	  een	  uitdagende	  sport.	  Ik	  kwam	  terecht	  bij	  badmintonvereniging	  de	  Stolp	  in	  
Koedijk.	  Al	  heel	  	  snel	  kreeg	  ik	  in	  de	  gaten	  dat	  badminton	  meer	  inhoudt	  dan	  het	  simpel	  
heen	  en	  weer	  slaan	  van	  een	  shuttle,	  wat	  ik	  tot	  dan	  toe	  alleen	  maar	  van	  de	  camping	  
kende.	  Iedere	  week	  wisselden	  we	  training	  en	  interne	  competitie	  met	  elkaar	  af,	  waardoor	  
ik	  zowel	  aan	  mijn	  techniek	  kon	  werken,	  als	  partijtjes	  kon	  spelen.	  Het	  eerste	  jaar	  won	  ik	  
zelfs	  gelijk	  de	  interne	  competitie	  met	  mijn	  team!	  Heel	  gemotiveerd	  heb	  ik	  11	  jaar	  lang	  bij	  
de	  Stolp	  gespeeld,	  totdat	  andere	  dingen	  gingen	  tellen	  en	  ik	  ging	  studeren	  in	  Amsterdam.	  
Maar	  een	  paar	  jaar	  terug	  begon	  het	  toch	  weer	  te	  kriebelen,	  en	  ben	  ik	  bij	  Flash	  de	  Mare	  
komen	  spelen.	  
	  

	  
Hoe	  lang	  speel	  je	  al	  badminton?	  
Als	  jeugdlid	  heb	  ik	  11	  jaar	  lang	  bij	  de	  Stolp	  
gespeeld.	  Inmiddels	  speel	  ik	  mijn	  derde	  
seizoen	  bij	  Flash	  de	  Mare.	  Dat	  maakt	  dus	  in	  
totaal	  14	  jaar!	  
	  
Wat	  maakt	  badminton	  voor	  jou	  aantrekkelijk?	  
Waar	  ik	  bij	  badminton	  echt	  van	  kan	  genieten	  
is	  mijn	  tegenstander	  op	  het	  verkeerde	  been	  
zetten.	  	  Het	  is	  de	  techniek	  die	  de	  sport	  zo	  leuk	  
maakt.	  In	  plaats	  van	  een	  harde	  smash,	  net	  
even	  een	  drop	  kort	  over	  het	  net	  geven.	  Maar	  
het	  is	  net	  zo	  fijn	  even	  al	  je	  energie	  in	  een	  
smash	  te	  stoppen.	  	  
	  
	  

	  
Wie	  zou	  je	  het	  liefst	  van	  de	  baan	  af	  slaan?	  
Iedereen	  die	  de	  sport	  associeert	  met	  het	  vooroordeel	  van	  de	  camping!	  Toen	  we	  in	  mijn	  
middelbare	  schooltijd	  eindelijk	  eens	  gingen	  badmintonnen,	  waren	  velen	  verbaasd	  wat	  
er	  bij	  kwam	  kijken	  (natuurlijk	  nadat	  ze	  alle	  hoeken	  van	  de	  baan	  hadden	  gezien).	  
	  
Hoe	  ziet	  een	  geslaagde	  badmintonwedstrijd	  of	  –avond	  er	  in	  jouw	  ogen	  uit?	  
Op	  een	  geslaagde	  badmintonavond	  speel	  ik	  een	  paar	  partijtjes	  tegen	  gewaagde	  
tegenstanders.	  Natuurlijk	  win	  ik	  die	  partijen	  net	  aan.	  Als	  ik	  dan	  uiteindelijk	  naar	  huis	  ga,	  
heb	  ik	  het	  gevoel	  van	  “ik	  ben	  moe,	  maar	  heb	  lekker	  gespeeld”.	  En	  de	  volgende	  ochtend	  
kom	  in	  uiteraard	  vol	  energie	  m’n	  bed	  uit.	  	  
	  
	  
	  



Waar	  ben	  je	  buiten	  badminton	  vooral	  mee	  bezig?	  
Bij	  de	  gemeente	  Hoorn	  ben	  ik	  werkzaam	  als	  Planning	  &	  Control	  Adviseur.	  Ik	  adviseer	  
daar	  het	  management	  over	  alle	  financiële	  zaken	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Een	  
verantwoordelijke	  baan,	  die	  ik	  met	  veel	  plezier	  doe.	  
Daarnaast	  ben	  ik	  weer	  druk	  aan	  het	  trainen	  voor	  de	  
aankomende	  skivakantie,	  en	  loop	  ik	  graag	  mee	  in	  
hardloopevenementen.	  Ook	  dat	  vraagt	  wel	  enige	  
training.	  In	  het	  weekend	  ga	  ik	  graag	  stappen	  met	  
vrienden,	  en	  met	  het	  voorjaar	  in	  zicht,	  kijk	  ik	  nu	  
alweer	  uit	  naar	  de	  vele	  (dance)festivals	  die	  er	  weer	  
gaan	  komen.	  Maar	  naast	  alle	  drukte	  	  kan	  ik	  ook	  ontzettend	  genieten	  van	  een	  avondje	  
film	  op	  de	  bank	  met	  mijn	  vriendin!	  
	  
Vraag	  van	  Ruben:	  Ik	  geef	  de	  pen	  door	  aan	  een	  goede	  vriend	  van	  me,	  Niels	  Poelman,	  en	  zou	  
graag	  willen	  weten	  waarom	  hij	  nooit	  eens	  gezellig	  een	  drankje	  na	  komt	  doen.	  Ze	  hebben	  er	  
ook	  limonade!	  
Tja…wat	  zal	  ik	  daar	  eens	  op	  zeggen.	  	  Zoals	  Ruben	  zelf	  weet	  ben	  ik	  nooit	  te	  beroerd	  voor	  
een	  drankje,	  het	  probleem	  is	  alleen	  dat	  het	  	  nooit	  bij	  “een”	  drankje,	  of	  een	  glaasje	  
limonade	  blijft.	  Omdat	  ik	  ook	  nog	  wat	  energie	  voor	  alle	  andere	  bovenstaande	  zaken	  over	  
wil	  houden,	  kan	  ik	  dat	  maar	  beter	  niet	  doen.	  Zie	  het	  als	  een	  stukje	  zelfbescherming.	  
Schrale	  troost	  voor	  Ruben:	  Hemelvaartsdag	  kan	  ik	  uitslapen,	  de	  avond	  ervoor	  kom	  ik	  na	  
het	  badmintonnen	  een	  drankje	  doen!	  	  
	  
Aan	  wie	  geef	  je	  de	  pen	  door	  en	  wat	  wil	  je	  diegene	  vragen?	  
Ik	  geef	  de	  pen	  door	  aan	  een	  van	  onze	  nieuwste	  leden:	  Ria	  Ekkebus.	  Ik	  ben	  eigenlijk	  wel	  
heel	  nieuwsgierig	  hoe	  zij	  het	  vindt	  om	  tegen	  mensen	  te	  spelen	  die	  geen	  handicap	  
hebben.	  
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FLASH	  50-‐jaar	  
	  
Een	  aantal	  (oud)leden	  heeft	  gereageerd	  op	  onze	  oproep	  om	  hun	  verhaal	  te	  doen:	  
	  
Herinnering	  aan	  het	  begin	  van	  Flash	  (Jaap	  de	  Boer,	  Heerhugowaard)	  
	  
Het	  begon	  herfst	  1962	  met	  een	  advertentie	  van	  Foeke	  Klijnsma.	  Foeke	  was	  een	  
tennisleraar	  die	  woonachtig	  was	  in	  het	  Hoefplan.	  Daar	  vestigde	  hij	  later	  een	  
zwemschool,	  die	  nu	  nog	  bestaat.	  
Hij	  organiseerde	  in	  de	  twee	  gymzalen	  die	  het	  Christelijk	  Lyceum	  in	  het	  Hoefplan	  (ook	  
dat	  gebouw	  bestaat	  nog)	  rijk	  was	  badmintonlessen.	  In	  iedere	  gymzaal	  waren	  2	  banen	  
(eerst	  met	  krijt)	  gemaakt	  en	  daar	  speelde	  men	  (om	  de	  beurt).	  Ik	  schat	  dat	  er	  ongeveer	  
30	  deelnemers	  zijn	  geweest.	  Er	  was	  relatief	  weinig	  jeugd.	  Met	  mijn	  14	  jaar	  was	  ik	  veruit	  
de	  jongste	  deelnemer.	  
De	  “lessen”	  hebben	  de	  hele	  winter	  ‘62/’63	  geduurd.	  Toen	  kwam	  de	  vraag:	  “hoe	  nu	  
verder”	  en	  dit	  leidde	  tot	  een	  vergadering	  in	  een	  klaslokaal	  van	  de	  school.	  Besloten	  werd	  
tot	  oprichting	  van	  een	  vereniging	  die	  zonder	  naam	  bleef.	  De	  eerste	  voorzitter	  was	  als	  ik	  
mij	  goed	  herinner	  Nic.	  Weel	  uit	  Schoorl.	  Hij	  heeft	  dit	  jaren	  gedaan.	  Ook	  in	  het	  bestuur	  
(en	  ook	  langdurig)	  zat	  Joop	  van	  Tiel	  uit	  Alkmaar.	  Hij	  had	  een	  winkel	  in	  naaimachines	  in	  
de	  Boterstraat.	  Dat	  ik	  niet	  bij	  de	  “oprichters”	  sta	  vermeld,	  komt	  (heb	  ik	  bij	  het	  12	  ½	  -‐
jarig	  jubileum	  vernomen)	  omdat	  ik	  toen	  minderjarig	  was.	  Ik	  had	  derhalve	  geen	  
stemrecht.	  
Er	  werd	  het	  tweede	  seizoen	  gespeeld	  met	  een	  baanindeling.	  Je	  speelde	  naar	  rato	  van	  
sterkte	  op	  baan	  1,	  2,	  3	  of	  4	  en	  eens	  per	  maand	  kon	  je	  een	  speler	  van	  een	  baan	  hoger	  
uitdagen.	  Versloeg	  je	  die,	  dan	  wisselde	  je	  van	  baan.	  
Baan	  2	  is	  daar	  het	  hoogste	  wat	  ik	  ooit	  heb	  gehaald.	  
Frisdrank	  werd	  in	  eigen	  beheer	  geregeld.	  Ik	  kan	  
mij	  niet	  herinneren	  dat	  ik	  daar	  iets	  voor	  betaalde	  
dus	  het	  zal	  wel	  uit	  de	  contributie	  gegaan	  zijn.	  
Na	  2	  (?)	  seizoenen	  konden	  we	  terecht	  in	  de	  
veilinghallen	  (aan	  de	  Phoenixstraat	  in	  de	  Overdie).	  
Daar	  kon	  de	  vereniging	  echt	  gaan	  groeien.	  Op	  de	  maandagavonden	  	  beschikten	  we	  over	  
16	  banen	  in	  de	  ”Oude”	  hal	  en	  12	  in	  de	  “Nieuwe”	  hal.	  Vrijwilligerswerk?	  Lijnen	  
schilderen!	  Meerdere	  malen	  meegedaan.	  Paarse	  lijnen	  om	  ze	  van	  de	  overige	  lijnen	  te	  
onderscheiden.	  De	  hallen	  stonden	  vol	  lijnen	  want	  ’s	  avonds	  waren,	  bij	  gebrek	  aan	  
sporthallen	  in	  Alkmaar,	  de	  hallen	  full-‐time	  als	  sporthal	  in	  gebruik.	  Noot:	  Omliggende	  
dorpen	  zoals	  Egmond	  aan	  Zee	  en	  Heerhugowaard	  hadden	  al	  wel	  een	  sporthal	  maar	  
Alkmaar	  kwam	  pas	  relatief	  laat	  met	  De	  Meent.	  Die	  veilinghallen	  waren,	  zeker	  als	  het	  
vroor,	  een	  ellende.	  Het	  waren	  betonvloeren	  en	  als	  het	  vroor	  moesten	  de	  vrachtauto’s	  
binnen	  laden	  en	  lossen	  omdat	  de	  groente	  niet	  mocht	  bevriezen	  (gebeurde	  in	  de	  “Oude”	  
hal)	  dat	  nam	  veel	  water,	  olie	  en	  modder	  mee	  op	  de	  vloer.	  De	  gemeente	  deed	  wel	  haar	  
best	  om	  dat	  op	  tijd	  schoon	  te	  krijgen	  maar	  de	  hagelwitte	  tenniskleding	  was	  niet	  meer	  zo	  
wit	  als	  je	  even	  op	  deze	  vloer	  viel	  en	  je	  kon	  er	  ook	  goed	  glijden.	  De	  “Nieuwe”	  hal	  bleef	  
meestal	  schoon.	  U	  snapt	  het:	  de	  NBB-‐wedstrijden	  (deden	  we	  toen	  al	  aan	  mee)	  werden	  in	  
deze	  “Nieuwe”	  hal	  gespeeld.	  Spelen	  op	  zijbanen	  was	  wegens	  het	  gewelfde	  dak	  ook	  niet	  
prettig	  want	  die	  waren	  te	  laag.	  Van	  de	  NBB	  mochten	  we	  alleen	  op	  de	  middenbanen	  
spelen.	  Uitwedstrijden:	  gewoon	  met	  z’n	  zessen	  in	  een	  autootje!	  Haarlem,	  Amsterdam	  en	  
Den	  Helder	  waren	  gewone	  bestemmingen	  op	  doordeweekse	  avonden.	  Ik	  ben	  ook	  nog	  



wel	  eens	  in	  Hilversum	  geweest.	  Ik	  ben	  menigmaal	  om	  01.00	  uur	  thuisgekomen	  als	  ik	  een	  
uitwedstrijd	  op	  1	  baantje	  in	  een	  gymzaal	  had	  moeten	  afwerken.	  Ook	  niet	  ideaal	  (voor	  
m.n.	  badminton	  met	  veel	  lobs)	  was	  de	  TL-‐verlichting	  die	  volkomen	  onbeschermd	  in	  TL-‐
balken	  zat.	  Niet	  dat	  die	  verlichting	  stuk	  ging	  van	  de	  shuttles	  (er	  bleef	  er	  wel	  eens	  1	  
hangen	  in	  een	  armatuur)	  maar	  als	  een	  shuttle	  precies	  in	  de	  lijn	  van	  zo’n	  TL-‐buis	  op	  je	  af	  
kwam	  zag	  je	  hem	  pas	  als	  hij	  bijna	  beneden	  was!	  Toch:	  nostalgie	  en	  heel	  gezellig,	  ook	  in	  
de	  derde	  helft.	  De	  vereniging	  groeide	  in	  die	  jaren	  als	  kool.	  
Later	  (ik	  denk	  zo	  rond	  1968)	  kwam	  sporthal	  “De	  Meent”.	  Wij	  konden	  daar	  op	  de	  
donderdagavonden	  terecht.	  Echter	  alleen	  de	  “happy	  few”	  die	  tot	  de	  wedstrijdgroep	  
behoorde.	  Deze	  hal	  bezat	  destijds	  tribunes	  die	  verzet	  konden	  worden.	  Zij	  werden	  
aangesloten	  op	  een	  compressor.	  Die	  lucht	  werd	  heel	  hard	  uit	  uitgangen	  richting	  de	  vloer	  
geblazen	  waardoor	  die	  tribunes	  a.h.w.	  gingen	  zweven	  en	  met	  een	  pink	  verzet	  konden	  
worden.	  Voor	  de	  badmintonclub	  werden	  ze	  altijd	  rug	  aan	  rug	  in	  het	  midden	  van	  de	  hal	  
gezet	  t.h.v.	  de	  middellijn	  van	  het	  aanwezige	  handbal-‐/zaalvoetbalveld	  gezet.	  Aan	  beide	  
zijden	  bevonden	  zich	  4	  banen	  op	  een	  parketvloer.	  Na	  de	  veilinghal	  ideaal!	  Ook	  was	  er	  
aan	  sport	  aangepaste	  verlichting.	  Uiteraard	  werden	  daar	  de	  NBB-‐competitiewedstrijden	  
gespeeld.	  Het	  nivo:	  slechts	  district.	  Het	  1e	  promoveerde	  een	  keer	  naar	  de	  zogenaamde	  
overgangsklasse	  waardoor	  op	  zondag	  gespeeld	  moest	  worden.	  Dit	  betekende	  het	  huren	  
op	  zondagochtenden	  van	  de	  sporthal	  “Oudorp”	  in	  de	  Oudorperpolder.	  Dit	  was/is	  de	  helft	  
van	  een	  normale	  sporthal,	  derhalve	  4	  banen.	  De	  vereniging	  was	  destijds	  formeel	  
gesplitst.	  Dit	  om	  alleen	  voor	  de	  wedstrijdgroep	  een	  NBB-‐lidmaatschap	  te	  hoeven	  
betalen.	  De	  wedstrijdleden	  betaalden	  destijds	  (voor	  De	  Meent	  en	  het	  NBB-‐lidmaatschap)	  
meer	  contributie.	  	  
Begin	  70-‐er	  jaren	  groeide	  de	  vereniging	  naar	  zijn	  hoogtepunt.	  Ze	  telde	  een	  kleine	  400	  
leden,	  waarvan	  de	  meeste	  recreanten	  (nog	  steeds	  in	  de	  Veilinghallen).	  Ook	  was	  er	  een	  
jeugdafdeling	  waarvan	  de	  schrijver	  dezes	  de	  eer	  had	  de	  eerste	  trainer	  te	  mogen	  zijn.	  
Derhalve:	  1e	  jeugdlid	  en	  later	  1e	  jeugdtrainer.	  Geen	  beloning	  maar	  een	  vergoeding:	  1	  
racket	  en	  1	  paar	  schoenen	  per	  seizoen	  (had	  je	  wel	  nodig	  in	  die	  veiling).	  Let	  wel:	  Ik	  

betaalde	  natuurlijk	  de	  contributie	  voor	  
wedstrijdleden	  evengoed.	  Er	  was	  toen	  ook	  een	  
speciale	  recreanten-‐trainer.	  Foeke	  Klijnsma	  had	  het	  
inmiddels	  te	  druk	  gekregen	  met	  zijn	  zwemschool	  (zijn	  
echtgenote	  Gerda	  is	  jaren	  lid	  gebleven)	  en	  in	  die	  jaren	  
was	  Arie	  Nottelman	  (uit	  Den	  Helder)	  de	  trainer.	  Hij	  
trainde	  zowel	  maandag-‐	  als	  donderdagavonden.	  
V.w.b.	  de	  recreanten	  heeft	  zelfs	  een	  middagclub	  (in	  de	  
veiling)	  bestaan.	  Dat	  kon	  omdat	  later	  in	  Alkmaar	  geen	  
groenten	  meer	  werden	  geveild.	  
Het	  complex	  Veilinghallen	  is	  inmiddels	  gesloopt	  (daar	  
staat	  nu	  de	  Praxis).	  Flash	  is	  door	  mij	  onbekende	  
redenen	  heel	  klein	  geworden.	  Ikzelf	  heb	  er	  nog	  steeds	  
spijt	  van	  dat	  ik	  (na	  de	  ziekte	  van	  Pfeiffer)	  na	  1974	  niet	  
meer	  ben	  teruggekeerd.	  Mijn	  verhaal	  gaat	  dan	  ook	  tot	  
dat	  jaar.	  	  
Rest	  mij:	  	  ik	  ben	  blij	  dat	  de	  vereniging	  (gefuseerd)	  nog	  
steeds	  leeft.	  

	  
	  
	  



Flashhuwelijk	  (Hans	  en	  Hetty	  Bakker)	  
	  
Bob	  Crouse	  stuurde	  me	  de	  email	  door	  betreffende	  het	  50	  jaar	  feest	  van	  Flash.	  
Mijn	  vrouw	  Hetty	  en	  ik	  zijn	  oudleden	  en	  dankzij	  Flash	  zijn	  we	  nu	  al	  weer	  zo’n	  29	  jaar	  
getrouwd.	  
Zelf	  werd	  ik,	  naar	  ik	  me	  kan	  herinneren	  in	  1968	  of	  1969	  lid	  van	  Flash,	  samen	  met	  	  mijn	  
eerste	  echtgenote.	  De	  vereniging	  speelde	  toen	  nog,	  op	  28	  banen,	  	  in	  de	  oude	  veilinghal	  
aan	  de	  Bestevaerstraat	  waar	  nu	  Praxis	  is	  gevestigd.	  Later	  werd	  er	  in	  de	  nu	  
gesloopte,	  	  sportzaal	  van	  de	  Bram	  Daalder	  Mavo	  gespeeld.	  
Ik	  ben	  toen	  nog	  7	  jaar	  secretaris	  van	  Flash	  geweest.	  Nico	  Weel	  was	  toen	  de	  voorzitter.	  
Hetty	  is	  in	  1976	  lid	  van	  Flash	  geworden.	  
In	  1982	  overleed	  mijn	  eerste	  echtgenote	  en	  op	  17	  december	  van	  dat	  jaar	  werd	  het	  20	  
jarig	  bestaan	  van	  Flash	  in	  De	  Vriendschap	  te	  Driehuizen	  gevierd.	  Voor	  de	  veiligheid	  had	  
het	  bestuur	  een	  bus	  gehuurd	  om	  de	  feestgangers	  naar	  Driehuizen	  te	  rijden	  want	  om	  met	  
drank	  op	  over	  de	  smalle	  dijkjes	  weer	  naar	  huis	  te	  moeten	  rijden,	  vond	  men	  niet	  
verantwoord.	  
En	  daar,	  in	  De	  Vriendschap,	  vroeg	  Hetty	  mij	  hoe	  het	  nu	  met	  mij	  en	  mijn	  2	  kinderen	  ging	  .	  
Ik	  wist	  op	  dat	  moment	  niet	  dat	  zij	  ook	  alleen	  met	  2	  kinderen	  was	  en	  zei	  ”Ik	  kom	  wel	  
even	  bij	  je	  zitten”	  en	  dat	  kan	  ik	  nog	  elke	  dag	  zeggen	  want	  in	  mei	  1984	  zijn	  we	  getrouwd.	  
We	  hebben	  samen	  nog	  vele	  jaren	  bij	  Flash	  gespeeld	  maar	  zijn	  op	  een	  gegeven	  moment	  
overgestapt	  naar	  de	  tennissport	  ,	  die	  we	  nog	  
steeds	  actief	  	  beoefenen	  bij	  TC	  Alkmaar.	  
U	  hoort	  wel	  dat	  de	  email	  veel	  herinneringen	  naar	  
boven	  haalt	  en	  we	  verheugen	  ons	  dan	  ook	  om	  op	  
23	  maart	  a.s.	  bij	  het	  50	  jarig	  feest	  van	  Flash	  
aanwezig	  te	  zijn.	  
	  
	  
Elke	  week	  een	  feestje	  in	  de	  Bram	  Daalder	  Mavo	  (Henk	  Rol)	  
	  
Na	  eerst	  te	  hebben	  gevoetbald,	  geschaatst	  en	  getennist	  ben	  ik	  op	  latere	  leeftijd	  lid	  van	  
Flash	  geworden.	  Er	  werd	  gespeeld	  in	  de	  sporthal	  van	  de	  Bram	  Daalder	  mavo	  in	  het	  
Hoefplan.	  
Voor	  Flash	  was	  dit	  een	  zeer	  geschikte	  sporthal	  met	  een	  eigen	  bar.	  
Er	  werd	  training	  gegeven	  door	  de	  ervaren	  Sjaak	  Meyering.	  	  
De	  nieuwe	  leden	  hebben	  hiervan	  veel	  van	  opgestoken.	  
Op	  een	  lijst	  kon	  je	  aangeven	  wanneer	  je	  bardienst	  wilde	  hebben.	  
Het	  uitgangspunt	  was	  dat	  iedereen	  een	  keer	  bardienst	  had	  en	  er	  werd	  vanuit	  gegaan	  dat	  
je	  iets	  meebracht	  voor	  na	  het	  badmintonnen	  (kaas	  –	  worst	  –	  nootjes	  e.d.)	  
Er	  werden	  zelfs	  hete	  balletjes	  met	  saté	  saus	  meegenomen.	  
Jullie	  snappen	  dat	  het	  na	  afloop	  beregezellig	  was.	  Het	  werd	  soms	  2.30	  voor	  we	  naar	  huis	  
gingen	  en	  de	  volgende	  morgen…	  niet	  teveel	  tegen	  mij	  praten.	  
Meestal	  werd	  er	  tot	  11	  uur	  gespeeld,	  daarna	  douchen	  en	  dan	  een	  glaasje	  water	  drinken	  !	  
Na	  afloop	  rommel	  opruimen	  en	  de	  baromzet	  bij	  Bertus	  v.d.	  Akker	  in	  de	  brievenbus	  
afleveren.	  
Zelf	  heb	  ik	  diverse	  jaren	  de	  interne	  competitie	  en	  toernooien	  georganiseerd.	  
Met	  veel	  enthousiasme	  werd	  hieraan	  meegedaan.	  
Ook	  de	  St.	  Nicolaas	  feesten	  werden	  niet	  vergeten.	  Met	  een	  grote	  dobbelsteen	  kon	  je	  
prijsjes	  verdienen	  (zoals	  een	  playboy	  tijdschrift	  e.d.).	  



Ook	  zal	  ik	  niet	  vergeten	  dat	  Jenny	  Kruit	  50	  werd	  !	  
Thuis	  kreeg	  Jenny	  een	  blinddoek	  voor.	  Een	  stripper	  voerde	  acrobatische	  toeren	  uit	  	  
(hield	  echter	  wel	  zijn	  string	  aan	  –	  tot	  ongenoegen	  van	  de	  aanwezige	  dames!)	  	  
Het	  werd	  een	  heel	  gezellige	  avond.	  
Met	  name	  door	  de	  baromzet	  kon	  Flash	  aan	  de	  landelijke	  competitie	  meedoen.	  
Door	  de	  verhuizing	  naar	  de	  Mare	  verdween	  echter	  de	  baromzet	  en	  uit	  bezuiniging	  is	  
Flash	  als	  recreantenvereniging	  verder	  gegaan.	  	  
Vanwege	  een	  versleten	  knie	  ben	  ik	  helaas	  gestopt	  met	  badmintonnen.	  
Met	  vreugde	  kijk	  ik	  terug	  op	  de	  fijne	  periode	  bij	  Flash.	  
Jammer	  genoeg	  kan	  ik	  niet	  bij	  het	  jubileum	  aanwezig	  zijn	  vanwege	  mijn	  vakantie	  maar	  	  
ik	  feliciteer	  jullie	  allen	  met	  het	  jubileum.	  
	  
Flash	  was	  een	  en	  al	  gezelligheid	  (Wil	  en	  Harry	  Mooij)	  
	  
Ik	  ben	  begonnen	  eind	  jaren	  zestig	  in	  het	  seizoen	  1969/1970	  in	  de	  veilinghal	  en	  kreeg	  
daar	  inderdaad	  training	  van	  o.a.	  Nico	  Meijering	  (een	  latere	  voorzitter)	  en	  nog	  iemand	  
die	  Engelsma	  of	  zoiets	  heette.	  Beiden	  waren	  competitiespelers,	  want	  Flash	  speelde	  toen	  
nog	  landelijke	  competitie.	  Ik	  speelde	  	  toentertijd	  op	  de	  woensdagavond,	  maar	  moest	  na	  
de	  verhuizing	  naar	  de	  Bram	  Daalder	  Mavo	  in	  het	  Hoefplan	  uitwijken	  naar	  de	  
vrijdagavond.	  Daar	  heb	  ik	  nooit	  spijt	  van	  gehad.	  
We	  hadden	  een	  heel	  gezellige	  groep,	  
speelden	  geregeld	  toernooien	  en/of	  
toernooitjes	  en	  een	  daarvan	  was	  met	  
carnaval.	  
De	  foto's	  hiernaast	  spreken	  vanzelf,	  denk	  ik.	  
Je	  ziet	  mij	  op	  de	  ene	  foto	  zitten	  aan	  de	  bar	  
samen	  met	  Anneke	  ?	  en	  met	  Marius	  Kroone	  
en	  op	  de	  andere	  foto	  zie	  je	  ons	  in	  actie.	  
Het	  was	  eigenlijk	  een	  grote	  vriendengroep	  en	  
we	  gingen	  dan	  ook	  meerdere	  dingen	  doen:	  
we	  deden	  bv.	  een	  aantal	  jaren	  mee	  aan	  de	  
nacompetitie	  en	  kwamen	  o.a.	  in	  Hoorn,	  
Enkhuizen,	  Opmeer	  en	  Heemskerk	  terecht,	  
mooie	  tijd.	  
	  
En	  op	  de	  derde	  foto	  zie	  je	  ons	  meedoen	  aan	  
de	  sloepenrace	  in	  het	  NH	  kanaal	  tijdens	  de	  8	  
oktober	  festiviteiten.	  Op	  het	  achterschip	  staat	  
de	  fanatiek	  aanmoedigende	  Rob	  Böhne	  met	  
voorts	  Anne	  Brandsma	  en	  André	  Lankhorst,	  
in	  het	  midden	  Gerard	  Eggink	  en	  ??	  en	  
daarachter	  ??	  en	  mijzelf.	  Fantastisch	  toch?!	  
	  
Helaas	  moest	  ik	  in	  2002	  stoppen	  vanwege	  een	  knieblessure.	  De	  revalidatie	  duurde	  
dermate	  lang	  dat	  opnieuw	  beginnen	  geen	  optie	  meer	  was,	  MAARRRRR.....	  ik	  mis	  het	  
spelletje	  nog	  steeds.	  
	  
	  
	  



Badminton	  is	  voor	  mietjes	  (Wim	  van	  der	  Vlugt)	  
	  
Ik	  zal	  niet	  snel	  vergeten	  hoe	  ik	  bij	  Flash	  terechtkwam.	  Mijn	  kinderen	  speelden	  alle	  twee	  
bij	  de	  jeugd	  en	  zoals	  nu	  nog	  steeds,	  was	  toen	  ook	  in	  december	  het	  kind-‐oudertoernooi.	  
Ik,	  als	  fanatiek	  squasher,	  had	  het	  niet	  zo	  op	  met	  de	  badmintonsport.	  Badminton?	  Ha,	  dat	  
is	  voor	  mietjes.	  Squashen,	  dat	  was	  het	  echte	  werk.	  	  
Die	  avond	  een	  leuk	  toernooitje	  gespeeld	  met	  mijn	  kinderen	  en	  met	  mijn	  grote	  mond	  liep	  
ik	  natuurlijk	  te	  verkondigen	  dat	  dit	  toch	  niet	  mijn	  sport	  was.	  Veel	  te	  traag.	  De	  toenmalige	  
jeugdtrainers	  daagden	  mij	  uit	  om	  die	  woensdagavond	  dan	  maar	  eens	  terug	  te	  komen	  en	  
een	  partijtje	  mee	  te	  spelen.	  Nou,	  dat	  heb	  ik	  geweten.	  De	  shuttles	  vlogen	  om	  mijn	  oren	  en	  
ik	  moest	  mijn	  ongelijk	  toegeven.	  Badminton	  is	  best	  wel	  een	  snelle	  sport.	  Enkele	  
maanden	  later,	  na	  een	  tweede	  knieoperatie,	  moest	  ik	  het	  squashen	  opgeven	  en	  
herinnerde	  ik	  mij	  de	  leuke	  partijtjes	  en	  de	  gezellige	  derde	  helft	  bij	  Flash.	  Nu	  ruim	  9	  jaar	  
later	  speel	  ik	  nog	  steeds	  met	  veel	  plezier	  bij	  Flash	  de	  Mare.	  Gelukkig	  wordt	  er	  nog	  een	  
competitie	  georganiseerd	  buiten	  de	  bond	  om.	  Het	  spelen	  van	  deze	  competitie	  geeft	  een	  
extra	  leuke	  dimensie	  aan	  het	  spelletje.	  	  
Naast	  het	  sportieve	  gedeelte	  ben	  ik	  nu	  voor	  het	  vierde	  seizoen	  voorzitter	  van	  de	  club	  en	  
ook	  dat	  doe	  ik	  met	  veel	  plezier.	  Ik	  hoop	  nog	  lang	  deel	  uit	  te	  kunnen	  maken	  van	  deze	  
gezellige	  club.	  
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Wil	  je	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  de	  ontwikkelingen	  van	  
onze	  club?	  “Like”	  dan	  onze	  Facebookpagina:	  
www.facebook.com/BadmintonverenigingFlashDeMare	  
	  
En/of	  volg	  ons	  op	  www.twitter.com/FLASHDEMARE	  

	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Nu	  in	  de	  winkel	  
	  

AAN	  NIEMAND	  VERTELLEN	  
	  

De	  nieuwe	  thriller	  van	  Simone	  van	  der	  Vlugt	  
	  

Speelt	  zich	  af	  in	  Alkmaar	  
www.simonevandervlugt.nl	  

	  

	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  Muntjes	  en	  beschikbaarheid	  banen	  	  
	  
De	  speelavonden	  worden	  drukker	  bezocht.	  Dat	  is	  ook	  de	  bedoeling,	  je	  bent	  tenslotte	  lid	  
van	  Flash	  de	  Mare	  om	  te	  badmintonnen.	  We	  hebben	  momenteel	  ook	  wat	  meer	  leden	  als	  
aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen.	  Sterker,	  we	  zitten	  zelfs	  bijna	  vol.	  Maar	  de	  drukte	  brengt	  
ook	  een	  probleem	  met	  zich	  mee.	  Je	  moet	  wat	  langer	  aan	  de	  kant	  zitten	  dan	  je	  gewend	  
bent,	  en	  ook	  wat	  vaker.	  Om	  iedereen	  echter	  even	  veel	  te	  kunnen	  laten	  spelen	  kan	  dat	  
niet	  anders.	  We	  betalen	  allemaal	  contributie	  en	  willen	  daar	  allemaal	  graag	  voor	  spelen.	  
Het	  mag	  echter	  niet	  zo	  zijn,	  dat	  we	  zo	  graag	  willen	  spelen,	  dat	  we	  ons	  niets	  meer	  
aantrekken	  van	  spelregels	  rondom	  de	  muntjes.	  En	  dat	  is	  wat	  er	  momenteel	  toch	  een	  
beetje	  gebeurt.	  Om	  maar	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  spelen	  ontstaan	  er	  eigen	  regeltjes.	  Jammer,	  
want	  er	  zijn	  nu	  toch	  wat	  frustraties	  aan	  het	  ontstaan.	  Frustraties	  die	  niet	  hoeven	  als	  we	  
ons	  houden	  aan	  wat	  we	  afgesproken	  hebben	  rondom	  de	  muntjes,	  maar	  ook	  met	  
betrekking	  tot	  het	  gebruik	  van	  banen	  rondom	  de	  competitie	  en	  training.	  
	  
-‐	  De	  partijen	  duren	  15	  minuten.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  al	  eerder	  te	  stoppen,	  naar	  de	  
kant	  te	  lopen	  en	  een	  nieuw	  muntje	  te	  pakken.	  
-‐	  Trek	  je	  een	  blanco	  muntje	  dan	  betekent	  dat	  een	  ronde	  aan	  de	  kant	  zitten.	  Het	  betekent	  
dus	  niet	  het	  muntje	  teruggooien	  in	  het	  hoesje	  en	  een	  nieuwe	  pakken.	  
-‐	  Zit	  je	  aan	  de	  kant	  dan	  mag	  je	  als	  eerste	  een	  muntje	  pakken.	  De	  blanco	  muntjes	  zitten	  
dan	  nog	  niet	  in	  het	  hoesje.	  	  
-‐	  Zoek	  geen	  muntje	  uit	  in	  het	  hoesje.	  Hand	  in	  het	  hoesje,	  pak	  een	  munt	  en	  kijk	  dan	  pas	  
wat	  voor	  muntje	  het	  is.	  
-‐	  Heb	  je	  al	  een	  paar	  keer	  achter	  elkaar	  gespeeld	  en	  zijn	  er	  anderen	  die	  wel	  al	  op	  de	  bank	  
hebben	  gezeten,	  wees	  dan	  zo	  sportief	  om	  zelf	  op	  de	  bank	  te	  gaan	  zitten	  en	  geef	  je	  
genummerde	  muntje	  aan	  iemand	  die	  er	  al	  één	  of	  misschien	  wel	  twee	  keer	  heeft	  gezeten.	  
-‐	  Probeer	  niet	  altijd	  als	  eerste	  een	  muntje	  te	  pakken,	  geef	  een	  ander	  ook	  een	  kans.	  
Voordringen	  is	  niet	  netjes	  bij	  de	  slager,	  maar	  bij	  de	  muntjes	  ook	  niet.	  
	  
We	  hebben	  de	  afspraak	  om	  nooit	  meer	  dan	  twee	  banen	  bezet	  te	  houden	  voor	  training	  of	  
competitie.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  als	  er	  training	  is	  er	  maar	  één	  baan	  beschikbaar	  is	  voor	  
competitie.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  training	  stopt,	  kan	  een	  tweede	  baan	  voor	  competitie	  
worden	  gebruikt.	  Kan,	  want	  soms	  is	  het	  zo	  druk,	  dat	  de	  verhouding	  competitie	  en	  
recreant	  spelen	  zoek	  is.	  Door	  de	  competitie	  kan	  het	  dan	  gebeuren	  dat	  er	  wel	  erg	  veel	  
leden	  langs	  de	  kant	  staan.	  Het	  zou	  netjes	  zijn	  om	  voor	  de	  competitie	  het	  gebruik	  dan	  
beperkt	  te	  houden	  tot	  één	  baan.	  Later	  op	  de	  avond	  ontstaat	  vanzelf	  ruimte	  voor	  een	  
tweede	  baan,	  omdat	  de	  praktijk	  leert	  dat	  het	  tegen	  half	  tien	  al	  een	  stuk	  rustiger	  wordt.	  
	  
Het	  wisselsysteem	  met	  de	  muntjes	  hanteren	  we	  tot	  ongeveer	  21:45	  uur.	  Daarna	  kan	  er	  
vrijgespeeld	  worden	  en	  kan	  men	  elkaar	  opzoeken.	  In	  de	  praktijk	  betekent	  dit,	  dat	  tussen	  
21:30	  en	  21:45	  uur	  de	  laatste	  keer	  muntjes	  worden	  gepakt.	  
	  
Als	  we	  ons	  houden	  aan	  het	  bovenstaande	  kan	  iedereen	  met	  plezier	  badminton	  blijven	  
spelen.	  Er	  zijn	  nu	  te	  vaak	  ontevreden	  leden	  en	  dat	  is	  niet	  goed	  voor	  de	  sfeer	  in	  de	  
vereniging.	  Sterker,	  als	  leden	  weg	  blijven	  omdat	  ze	  niet	  meer	  aan	  spelen	  toe	  komen	  is	  
dat	  niet	  goed.	  We	  hebben	  nu	  een	  mooi	  ledenaantal	  en	  dat	  willen	  we	  graag	  zo	  houden.	  
Toch?	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Competitienieuws	  
	  
	  
De	  recreanten	  spelen	  met	  2	  teams	  in	  een	  competitie	  die	  buiten	  de	  bond	  om	  wordt	  
georganiseerd	  met	  clubs	  uit	  de	  regio.	  
	  
Frank	  Molenaar	  schreef	  een	  verslag	  van	  Flash	  de	  Mare	  tegen	  BC	  Schagen:	  
	  
Je	  hebt	  weleens	  van	  die	  wedstrijdavonden	  waarbij	  je	  een	  bepaalde	  tegenstander	  
verwacht.	  Vooraf	  nog	  even	  gecheckt	  wie	  dat	  ook	  al	  weer	  was.	  Badmintonclub	  Schagen	  
stond	  op	  het	  schema.	  Dan	  die	  bewuste	  woensdagavond.	  Potverdorie	  AZ	  speelt	  ook	  nog	  
eens	  in	  Amsterdam	  in	  de	  halve	  finale	  tegen	  onze	  zuiderbuur,	  FC	  Abcoude	  Noord.	  "Maakt	  
niet	  uit,	  AZ	  verliest	  toch	  wel",	  dacht	  ik	  nog.	  Maar	  goed,	  we	  staan	  als	  team	  netjes	  te	  
wachten	  op	  onze	  tegenstander,	  staat	  ineens	  een	  speler	  
van	  een	  andere	  badmintonclub	  voor	  onze	  neus.	  Blijkt	  
dat	  ook	  ons	  andere	  team	  een	  thuiswedstrijd	  speelt	  
tegen	  Badmintonvereniging	  Vennewater.	  Maar	  met	  
wat	  overleg	  hebben	  we	  beide	  wedstrijden	  kunnen	  
afwerken.	  	  
	  
De	  wedstrijd	  Flash	  de	  Mare	  vs	  BC	  Schagen	  
Wim	  en	  Frank	  startten	  zoals	  gewoonlijk	  de	  herendubbel.	  Koud	  op	  de	  baan	  leidt	  meestal	  
tot	  een	  verloren	  eerste	  set	  voor	  onze	  heren.......normaal	  gesproken.	  Maar	  juist	  in	  deze	  
wedstrijd	  was	  er	  sprake	  van	  een	  trendbreuk:	  de	  eerste	  set	  werd	  vrij	  gemakkelijk	  
gewonnen.	  En	  ook	  de	  tweede	  set	  werd	  aan	  de	  zegekar	  geregen.	  De	  dames	  hadden	  
beduidend	  meer	  tegenstand.	  De	  eerste	  set	  werd	  kansloos	  verloren.	  In	  de	  tweede	  set	  
leverden	  de	  dames,	  Annet	  en	  Corrie,	  een	  prima	  partij	  op	  de	  mat.	  Ze	  wonnen	  deze	  set	  
overtuigend.	  Gevolg:	  derde	  set.	  In	  de	  eerste	  instantie	  ging	  de	  strijd	  gelijk	  op.	  Maar	  helaas	  
moesten	  ze	  uiteindelijk	  buigen	  voor	  de	  slagkracht	  van	  de	  tegenstander.	  	  
Dit	  beloofde	  wat	  voor	  de	  verder	  avond,	  want	  de	  enkelspelen	  moesten	  nog	  aanvangen	  en	  
er	  was	  al	  zoveel	  energie	  gestoken	  in	  de	  eerste	  wedstrijden.	  	  
	  
Wim	  begon	  met	  zijn	  herenenkelspel.	  Moest	  ook	  nog	  eens	  tegen	  een	  linkshandige	  speler	  
spelen.	  Die	  verdraaide	  linkshandige	  toch,	  altijd	  lastig	  tegen	  spelen,	  die	  gasten!	  Helaas	  
ging	  deze	  herenenkel	  in	  2	  sets	  verloren.	  Frank	  won	  zijn	  enkelspel	  eindelijk	  weer	  eens	  
een	  keer.	  Maar	  de	  bloed-‐zweet	  en	  tranen	  damesenkel	  was	  voor	  Corrie.	  Zij	  nam	  het	  op	  
tegen	  de	  veel	  jongere	  tegenstander	  van	  Schagen.	  Ze	  had	  al	  een	  3-‐setter	  achter	  de	  rug.	  De	  
eerste	  set	  kwam	  ze	  nog	  met	  9-‐1	  voor,	  maar	  ze	  verloor	  met	  21-‐10.	  Maar	  Corrie	  liet	  dit	  op	  
zich	  zitten,	  ze	  rechtte	  haar	  rug	  en	  won	  haar	  tweede	  set	  in	  23-‐21.	  Corrie	  moest	  dus	  weer	  
een	  derde	  set	  spelen.	  Voor	  haar	  conditie	  werd	  gevreesd.	  Ten	  onrechte,	  want	  de	  derde	  set	  
trok	  zij	  aan	  het	  langste	  eind	  in	  deze	  ware	  thriller.	  Annet	  moest	  haar	  meerdere	  erkennen	  
in	  de	  uitstekend	  spelende	  tegenstander.	  Maar	  dat	  zette	  ze	  samen	  met	  Wim	  recht	  in	  de	  
gemengd	  dubbel.	  Ook	  nu	  moest	  er	  een	  derde	  set	  aan	  te	  pas	  komen	  om	  de	  tegenstander	  
over	  de	  knie	  te	  krijgen.	  En	  dat	  was	  goed	  voor	  de	  gehele	  wedstrijd,	  want	  door	  deze	  winst	  
werd	  de	  stand	  gelijk	  getrokken	  tot	  4-‐4.	  Een	  puike	  prestatie,	  al	  zeg	  ik	  het	  zelf	  ;-‐)	  
	  
	  
	  



Agenda	  
	  
	  
	  
	  
23	  maart	   Feest	  Flash	  de	  Mare	  50	  jaar	   Allen	  
17	  april	   Clubkampioenschappen	   Recreanten	  
15	  mei	   Geen	  badminton	  ivm	  examens	  Dalton	   Allen	  
22	  mei	   Geen	  badminton	  ivm	  examens	  Dalton	   Allen	  
29	  mei	   Laatste	  speeldag	  	   Jeugd	  
26	  juni	   Laatste	  speeldag	   Recreanten	  
	   	   	  
	  
De	  recreanten	  spelen	  in	  juni	  door.	  De	  avond	  start	  dan	  om	  20:00	  uur.	  Ook	  de	  jeugd	  mag,	  
met	  toestemming	  van	  de	  ouders/verzorgers,	  op	  deze	  avonden	  meespelen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

www.facebook.com/reisverhalen	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
	  
WILT	  U	  EEN	  ADVERTENTIE	  IN	  DE	  NIEUWSFLASH	  EN	  OP	  DE	  WEBSITE	  NEEM	  DAN	  
CONTACT	  OP	  MET	  DE	  REDACTIE	  	  
	  
	  redactie@flashdemare.nl	  
	  
	  
	  



Bestuur	  Flash	  de	  Mare	  
	  

	  
Voorzitter	   	   	   Secretaris	   	   	   Penningmeester	  
Wim	  van	  der	  Vlugt	   	   Ko	  Barhorst	   	   	   Herman	  van	  de	  Bovenkamp	  
Achterweg	  64	   	   H.	  Heijermansstr	  29	   	   Hannie	  Schaftstraat	  3	  
1822	  AM	  Alkmaar	   	   1822	  LA	  Alkmaar	   	   1827	  LM	  Alkmaar	  
06-‐12084906	  	   	   072-‐5619316	  	   	   072-‐5613099	  
voorzitter@flashdemare.nl	   secretaris@flashdemare.nl	   penningmeester@flashdemare.nl	  
	  
	  
Jeugdvoorzitter	   	   Algemene	  zaken	  en	  activiteiten	  
Hans	  Schulze	  	   	   Wendy	  Oud	  
Bergerweg	  81	   	   Klipperstraat	  	  
1816	  BP	  Alkmaar	   	   1826	  DW	  Alkmaar	  
072-‐5115749	  	   	   072-‐5649242	  	  
jeugd@flashdemare.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  activiteiten@flashdemare.nl	  
	  
	  
Ledenadminstratie	  	   	   	   Redactie	  Nieuwsflash	  
Ko	  Barhorst	   	   	   	   	   Wim	  van	  der	  Vlugt	  
Zie	  adres	  secretaris	   	   	   	   Zie	  adres	  voorzitter	  
ledenadminstratie@flashdemare.nl	  	  	  	  	  	  	   redactie@flashdemare.nl	  
	  
	  
Jeugdcommissie	  
Hans	  Schulze	  	   Rick	  Smakman	  
Huib	  Abell	   	   Riëtte	  Boom	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  Flash	  de	  Mare	  kijk	  je	  op	  onze	  
website: www.flashdemare.nl	  
	  

Facebook:	  	  
www.facebook.com/BadmintonverenigingFlashDeMare	  
of	  volg	  je	  ons	  op	  twitter:	  
www.twitter.com/FLASHDEMARE	  


