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WOENSDAGAVOND:	   	   	   	   	   	   	   	   september	  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	  
	  
We	  zijn	  al	  weer	  volop	  in	  het	  seizoen	  en	  de	  meesten	  hebben	  de	  vakantiestijfheid	  er	  al	  af	  
geslagen.	  We	  gaan	  er	  weer	  een	  mooi	  seizoen	  van	  maken	  met	  hopelijk	  niet	  te	  veel	  
blessureleed.	  Het	  afgelopen	  jaar	  zijn	  er	  toch	  weer	  een	  aantal	  mensen	  geblesseerd	  
geraakt.	  Een	  degelijke	  warming	  up	  kan	  dit	  leed	  aanzienlijk	  verminderen.	  Even	  een	  paar	  
minuten	  rekken	  en	  strekken	  en	  een	  paar	  rondjes	  door	  de	  zaal	  kan	  echt	  geen	  kwaad.	  
Weet	  je	  niet	  welke	  rekoefeningen	  goed	  voor	  je	  zijn?	  Vraag	  dan	  aan	  een	  van	  de	  trainers,	  
zij	  zijn	  hiervoor	  opgeleid.	  
	  
In	  de	  mei-‐editie	  van	  dit	  blad	  deed	  ik	  een	  oproep	  voor	  een	  nieuwe	  columnist,	  omdat	  
Simon	  l’Ami	  ermee	  stopte.	  Er	  heeft	  zich	  een	  geheimzinnig	  persoon	  gemeld	  die	  de	  
badmintonavond	  van	  alle	  kanten	  observeert	  en	  zijn	  soms	  ongezouten	  mening	  hierover	  
geeft.	  Deze	  persoon	  ziet	  alles,	  dus	  u	  bent	  gewaarschuwd!	  	  
Welkom	  Beo	  Bachter!	  Een	  tip:	  de	  redacteur	  moet	  je	  altijd	  te	  vriend	  houden.	  ;-‐)	  
	  
Eind	  oktober/begin	  november	  gaan	  er	  ook	  weer	  2	  teams	  competitie	  spelen.	  Wij	  zijn	  nog	  
op	  zoek	  naar	  een	  paar	  fanatieke	  dames.	  Wil	  je	  het	  wel	  eens	  proberen?	  Meld	  je	  dan	  aan	  
bij	  Frank	  Molenaar.	  
	  
En	  als	  laatste	  wil	  ik	  ook	  nog	  melding	  doen	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  (ALV)	  in	  
deze	  vergadering	  kun	  je	  zien/horen	  hoe	  wij	  het	  als	  vereniging	  hebben	  gedaan	  vorig	  jaar	  
en	  wat	  de	  plannen	  zijn	  voor	  komend	  seizoen.	  De	  club	  is	  van	  iedereen	  en	  iedereen	  kan	  
dus	  zijn	  zegje	  doen.	  De	  ALV	  is	  op	  	  woensdag	  9	  oktober	  en	  begint	  om	  19:30	  uur.	  Wij	  als	  
bestuur	  stellen	  een	  hoge	  opkomst	  zeer	  op	  prijs.	  Beslissen	  doe	  je	  samen!	  
	  
Ik	  wens	  jullie	  een	  goed	  seizoen	  met	  veel	  speelplezier!	  
	  
	  

Wim	  van	  der	  Vlugt	  
Voorzitter@flashdemare.nl	  
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Het	  clubshirt!	  	  
	  	  
Je	  ziet	  het	  overal.	  Verenigingen	  waar	  de	  leden	  in	  dezelfde	  
shirts	  spelen.	  Vaak	  is	  dat	  bij	  teamsporten,	  maar	  het	  gebeurt	  
ook	  bij	  individuele	  sporten.	  Kijk	  maar	  bij	  de	  badminton-‐
verenigingen	  om	  ons	  heen.	  Veel	  mensen	  spelen	  in	  een	  
clubshirt.	  Ook	  bij	  de	  competitiewedstrijden	  ziet	  het	  er	  goed	  
uit.	  Je	  komt	  echt	  als	  team	  over	  en	  staat	  dan	  al	  1-‐0	  voor.	  	  
	  	  
Die	  mogelijkheid	  van	  spelen	  in	  een	  clubshirt	  hebben	  wij	  ook.	  
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	  
jij	  dat	  ook,	  in	  zo’n	  mooi	  
rood	  shirt	  spelen,	  	  dan	  kan	  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	  (pinbetaling	  mogelijk)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Geesterweg	  16	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  1815	  CS	  Alkmaar	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  072-‐5112538	  
	  



	  	  Vissen	  in	  of	  achter	  het	  net	  
	  

	  
Na	  de	  soms	  wat	  scherpe	  pen	  van	  Simon	  (die	  getapte	  van	  de	  rondleidingen	  en	  dus	  niet	  
die	  tapt),	  is	  het	  aan	  mij	  om	  middels	  deze	  column	  een	  paar	  keer	  per	  jaar	  de	  Nieuwsflash	  
van	  teksten	  te	  voorzien	  die,	  lettend	  op	  de	  betekenis	  van	  het	  woord	  column,	  niet	  
specifiek	  tot	  nadenken	  hoeven	  te	  stemmen,	  maar	  mogelijk	  een	  lichte	  frons	  van	  de	  
wenkbrauw,	  of	  helemaal	  ideaal	  een	  minimale	  krul	  omhoog	  van	  de	  mondhoeken	  teweeg	  
kan	  brengen,	  daarbij	  overigens	  niets	  en	  niemand	  ontziend.	  Als	  dat	  van	  die	  wenkbrauw	  
of	  mondhoek	  nu	  al	  gebeurd	  is,	  kan	  dat	  komen	  door	  de	  lengte	  van	  deze	  eerste	  zin,	  of	  de	  
juiste	  toon	  is	  al	  gevonden.	  In	  beide	  gevallen	  reden	  om	  door	  te	  lezen.	  
Daarbij	  dringt	  zich	  wel	  de	  vraag	  op	  wat,	  hoe	  en	  waarom	  van	  een	  column	  in	  een	  
nieuwsmedium	  van	  een	  sportvereniging	  die	  zich	  zuiver	  op	  recreatief	  gebied	  begeeft.	  Je	  
vult	  tenslotte,	  in	  dit	  geval	  aangeboden	  /	  gevraagd,	  ruimte	  met	  tekst	  die	  doorgaans	  niet	  
de	  eigenzinnige	  serieusheid	  en	  chagrijn	  moet	  hebben	  die	  bij	  het	  recreatieve	  karakter	  
passen,	  zeker	  niet	  van	  die	  zachtaardige	  badmintonners.	  	  
Daarnaast	  dien	  je	  een	  breed	  publiek	  te	  bereiken,	  dat	  van	  jeugdspelers	  via	  een	  
gepensioneerde	  staalarbeider	  loopt	  tot	  een	  emeritus	  professor	  doctor	  in	  de	  sociologie.	  
Daar	  tussendoor	  dan	  enkele	  boekhoudkundige	  medewerkers,	  die	  als	  voorbeeld	  gediend	  
zouden	  kunnen	  hebben	  voor	  de	  Jiskefet	  hoogtijdagen.	  Personages	  die	  ze	  overigens	  
tijdens	  de	  sociale	  nazit	  op	  woensdagavond	  op	  verbluffend	  gelijkende	  wijze	  kunnen	  
imiteren,	  maar	  feitelijk	  is	  die	  kwaliteit	  al	  in	  de	  vorige	  zin	  verklaard.	  
	  
Het	  hierboven	  geschrevene	  over	  het	  recreatieve	  karakter	  is	  voor	  een	  deel	  en	  met	  enige	  
fantasie	  ook	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  titel	  van	  deze	  column,	  aangezien	  vissen	  voor	  een	  deel	  
van	  de	  mensheid	  gezien	  wordt	  als	  recreatieve	  ontspanning	  en	  door	  een	  ander	  deel	  als	  
sport.	  Het	  resterende	  deel	  dat	  spreekt	  over	  dierenmishandeling	  blijft	  hierbij	  even	  buiten	  
beschouwing.	  Het	  andere	  deel	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  titel	  behelst	  het	  spreekwoordelijke,	  
waarbij	  niet	  alleen	  bedoeld	  wordt	  de	  shuttle	  uit	  het	  net	  te	  vissen,	  maar	  dat	  er	  ook	  
verschillende	  vormen	  van	  achter	  het	  net	  vissen	  zijn,	  wel	  ieder	  keer	  met	  de	  boodschap	  
dat	  iets	  het	  dan	  net	  niet	  is.	  	  
	  
Dat	  laatste	  geldt,	  niet	  alleen	  voor	  ondergetekende,	  als	  metafoor	  zeker	  ook	  voor	  de	  
uitoefening	  op	  woensdagavond	  van	  de	  shuttlesport	  op	  recreatieve	  basis	  breed	  
uitgedragen	  door	  alle	  niveau	  ’s	  van	  spelen	  en	  spelers	  heen.	  	  
Net	  uit,	  net	  te	  hoog,	  het	  net	  net	  te	  hoog,	  net	  te	  laag,	  het	  net	  net	  te	  laag,	  net	  te	  kort,	  net	  te	  
hard,	  net	  te	  laat,	  net	  niet	  diep	  genoeg,	  net	  niet	  de	  juiste	  partner,	  net	  niet	  de	  juiste	  
tegenstander,	  net	  niet	  in,	  net	  niet	  mijn	  avond,	  net	  te	  veel	  gegeten,	  net	  niet	  gewonnen,	  net	  
aan	  verloren,	  net	  niet	  het	  goede	  licht,	  of	  net	  in	  het	  net.	  Uiteindelijk	  toch	  wel	  weer	  lekker	  
en	  met	  veel	  plezier	  gespeeld.	  Die	  ene	  speler	  die	  zich	  niet	  aangesproken	  voelt,	  kan	  deze	  
alinea	  als	  niet	  geschreven	  beschouwen.	  Overigens,	  gelet	  op	  de	  behaalde	  resultaten	  in	  de	  
buiten	  de	  bond	  om	  competitie,	  komt	  ook	  hier	  het	  “net	  niet”	  syndroom	  regelmatig	  voor.	  
Recreanten	  hoeven	  zich	  dus	  zeker	  niet	  te	  schamen,	  ook	  professionals	  kennen	  deze	  
symptomen.	  
	  
	  
	  



Wat	  de	  link	  tussen	  de	  aangehaalde	  vissport	  en	  onze	  woensdagse	  ontspanning	  nog	  meer	  
benadrukt,	  is	  de	  sinds	  aanvang	  van	  het	  nieuwe	  seizoen	  prominente	  aanwezigheid	  van	  
een	  lange	  rechtopstaande	  flexibele	  hengel.	  Compleet	  met	  shuttle	  aan	  de	  haak,	  
gereedstaand	  om	  als	  oefeninstrument	  een	  ieder	  die	  dat	  nodig	  denkt	  te	  hebben	  middels	  
dit	  droogoefenen	  het	  “net	  niet”	  om	  te	  laten	  buigen	  in	  “net	  wel”.	  
Deze	  column	  is	  zonder	  enige	  pretentie	  net	  voor	  de	  
deadline	  gereedgekomen	  en	  vooralsnog	  netjes	  
gehouden,	  echter	  mits	  gesteund	  door	  de	  redactie	  volgen	  
er	  nog	  meer.	  Middels	  een	  uitgebreid	  netwerk	  wordt	  
alles	  en	  iedereen	  geobserveerd	  en	  kan	  zomaar	  ‘net	  aan	  
de	  beurt	  zijn’.	  	  
	  
	  	  
	  Beo	  Bachter	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aankondiging	  Algemene	  Ledenvergadering	  
	  
	  

Wanneer:	  	   Woensdag	  9	  oktober	  2013	  19:30	  uur	  
	  

Waar:	  	   Sportcafé	  (trap	  op	  bij	  de	  ingang)	  
	  

Wie:	   	   Alle	  leden	  van	  Flash	  de	  Mare	  en	  ouders	  van	  de	  jeugdleden	  
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Lekker	  druk	  voor	  de	  jeugd	  ...	  	  
	  	  	  	  	  en	  de	  ouders	  	  

	  
In	  de	  komende	  weken	  zijn	  er	  maar	  liefst	  drie	  speciale	  gebeurtenissen	  
voor	  de	  jeugd	  van	  de	  vereniging	  en	  gedeeltelijk	  ook	  voor	  de	  ouders	  of	  
familieleden.	  
	  

1)	  De	  eerste	  gebeurtenis	  is	  op	  woensdag	  2	  oktober	  2013.	  Alle	  leden	  
van	  de	  jeugd	  zijn	  uitgenodigd	  om	  een	  vriend	  of	  vriendin	  mee	  te	  brengen	  
naar	  de	  training	  om	  na	  de	  warming	  up	  een	  vriendjestoernooi	  te	  
spelen.	  

	  
2)	  Op	  zaterdag	  5	  oktober	  2013	  is	  het	  jaarlijkse	  Victorie-‐Toernooi.	  De	  
jeugd	  komt	  om	  09.30	  uur	  binnen	  en	  rond	  13:00	  uur	  is	  de	  prijsuitreiking.	  
Er	  wordt	  in	  verschillende	  poules	  gespeeld	  en	  per	  loting	  bepaald	  wie	  met	  
wie	  en	  tegen	  wie	  speelt.	  Belangrijk	  is	  dat	  iedereen	  zich	  inschrijft	  	  en	  
uiterlijk	  29	  september	  2013	  €5,00	  overmaakt	  (zie	  inschrijfformulier	  op	  
de	  website	  (www.flashdemare.nl).	  In	  de	  middag	  spelen	  de	  volwassenen.	  

	  
	  

3)	  Op	  woensdag	  27	  november	  	  2013	  is	  tussen	  18:00	  uur	  en	  20:15	  uur	  
het	  Kind-‐Ouder-‐Toernooi.	  De	  jeugd	  van	  Flash	  de	  Mare	  brengt	  één	  van	  
haar/zijn	  ouders,	  zijn	  tantes,	  ooms,	  grootmoeders,	  grootvaders,	  broers,	  
zussen,	  neven	  en	  nichten	  mee	  om	  samen	  een	  
paar	  keer	  te	  spelen	  en	  samen	  met	  de	  Zwarte	  
Piet	  iets	  lekkers	  te	  genieten.	  De	  datum	  voor	  
de	  aanmelding	  is	  uiterlijk	  20	  november	  
2013.	  Details	  worden	  nog	  bekend	  gemaakt.	  
	  

	  
Houd	  de	  data	  in	  de	  gaten,	  nodig	  een	  vriendin	  of	  
een	  vriend	  uit,	  meld	  je	  op	  tijd	  aan	  bij	  het	  
Victorie-‐Toernooi	  en	  vergeet	  niet	  met	  een	  
familielid	  voor	  27	  november	  een	  afspraak	  te	  
maken!	  
We	  wensen	  de	  jeugd,	  hun	  vrienden	  en	  familie	  veel	  
plezier	  bij	  Flash	  de	  Mare.	  
	  
	  
	  
	  



Kind-‐oudertoernooi	  of	  ouder-‐kindtoernooi	  
	  

Op	  de	  vorige	  pagina	  wordt	  onze	  jeugd	  gevraagd	  om	  op	  27	  november	  2013	  samen	  met	  
een	  familielid	  een	  toernooi	  te	  spelen.	  Andersom	  kan	  het	  natuurlijk	  ook.	  Wil	  jij	  als	  senior	  
jouw	  (klein)kind,	  neefje	  of	  nichtje	  ook	  eens	  kennis	  laten	  maken	  met	  de	  badmintonsport,	  
dan	  is	  dit	  de	  uitgesproken	  gelegenheid.	  Is	  het	  kind	  tussen	  de	  6	  en	  de	  16	  jaar	  dan	  geef	  je	  
dan	  op	  bij	  Hans	  Schulze,	  Huib	  Abell	  of	  stuur	  een	  email	  naar	  jeugd@flashdemare.nl	  	  
	  

	  

Victorietoernooi	  2013	  
	  
	  
Zaterdag	  5	  oktober	  is	  het	  weer	  zover.	  We	  spelen	  dan	  weer	  ons	  eigen	  Victorietoernooi.	  
	  
Vanaf	  10:00	  uur	  tot	  13:00	  uur	  spelen	  de	  jeugdleden	  
	  
Vanaf	  13:00	  uur	  tot	  17:30	  uur	  spelen	  de	  senioren	  
	  
Graag	  een	  half	  uur	  van	  te	  voren	  aanwezig	  zijn	  om	  te	  melden	  en	  warm	  te	  spelen,	  zodat	  op	  
genoemde	  tijden	  begonnen	  kan	  worden	  met	  het	  toernooi.	  
	  
Hier	  de	  link	  naar	  het	  inschrijfformulier:	  
http://www.flashdemare.nl/agenda/toernooi-‐inschrijfformulier/	  
	  
Houd	  de	  datum	  vrij	  in	  je	  agenda	  en	  speel	  gezellig	  mee!!!	  Inschrijven	  kan	  tot	  29	  
september.	  
Het	  victorietoernooi	  is	  een	  open	  toernooi,	  dus	  ook	  badmintonners	  van	  andere	  
verenigingen	  kunnen	  zich	  inschrijven.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
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	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Genomineerd	  voor	  de	  NS-‐publieksprijs	  
Stemmen	  kan	  op	  www.nspublieksprijs.nl	  

	  
AAN	  NIEMAND	  VERTELLEN	  

	  
van	  Simone	  van	  der	  Vlugt	  

	  
Speelt	  zich	  af	  in	  Alkmaar	  

www.simonevandervlugt.nl	  



Laddercompetitie	  
	  
Vanuit	  de	  evaluatie	  van	  de	  clubkampioenschappen	  bleek	  ook,	  dat	  veel	  mensen	  op	  hun	  eigen	  
sterkte	  willen	  spelen	  tegen	  een	  ander.	  Wat	  is	  nou	  een	  sportieve	  manier	  om	  tegen	  een	  speler	  van	  
je	  eigen	  sterkte	  te	  spelen	  en	  dan	  allebei	  lekker	  vermoeid	  van	  de	  baan	  te	  stappen?	  In	  mijn	  ogen	  
een	  laddercompetitie.	  	  
	  

In	  een	  laddercompetitie	  daagt	  iedereen,	  iedereen	  uit.	  
Je	  begint	  door	  alle	  namen	  van	  iedereen	  die	  mee	  wil	  
doen	  door	  elkaar	  te	  husselen	  en	  op	  een	  bord	  te	  
hangen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  piramide.	  Eentje	  boven	  
aan,	  twee	  daar	  onder,	  drie	  daaronder,	  vier	  daaronder	  
etc.	  net	  zo	  lang	  tot	  iedereen	  op	  een	  plekje	  hangt.	  Het	  
plaatje	  hiernaast	  geeft	  het	  goed	  weer.	  Daarna	  kan	  de	  
competitie	  beginnen.	  Uitdagen	  gebeurt	  door	  degene	  
die	  onder	  een	  ander	  staat.	  Nummer	  1	  kan	  dus	  nooit	  
uitdagen,	  maar	  de	  anderen	  dus	  wel,	  maar	  alleen	  naar	  
boven.	  Dus	  7	  kan	  4,	  5	  of	  6	  uitdagen	  en	  14	  weer	  	  7,	  8,	  9	  
en	  10.	  Stel	  7	  daagt	  6	  uit	  en	  wint.	  Dan	  komt	  de	  naam	  
van	  7	  op	  de	  plaats	  van	  6	  te	  hangen	  en	  omgekeerd.	  	  

	  
Doordat	  we	  niet	  kijken	  naar	  de	  sterkte	  van	  de	  spelers	  met	  het	  ophangen	  van	  de	  namen,	  zullen	  er	  
in	  het	  begin	  best	  wat	  snelle	  partijen	  zijn,	  maar	  op	  een	  gegeven	  moment	  “hangt”	  iedereen	  op	  een	  
niveau	  waarbij	  er	  veel	  partijen	  in	  de	  eigen	  sterkte	  ontstaan.	  Het	  is	  dan	  leuk	  dat	  er	  iemand	  op	  de	  
eerste	  plaats	  staat,	  maar	  dat	  is	  voor	  ons	  niet	  het	  hoofddoel	  van	  deze	  competitie.	  Leuke	  partijen	  
spelen	  is	  het	  doel	  en	  daarnaast	  is	  het	  een	  enkelspel	  en	  dat	  wordt	  anders	  helemaal	  niet	  gespeeld	  
bij	  ons.	  Voor	  competitiespelers	  is	  het	  goed	  om	  zo	  het	  enkelspel	  te	  kunnen	  oefenen	  en	  voor	  
degene	  die	  geen	  competitie	  spelen,	  is	  het	  een	  kennis-‐
making	  met	  een	  onderdeel	  van	  de	  badmintonsport,	  die	  
anders	  niet	  gespeeld	  wordt.	  En	  enkel	  spelen	  is	  mooi	  hoor.	  
Het	  is	  één	  tegen	  één	  en	  je	  kunt	  alleen	  maar	  je	  zelf	  
verwijten	  maken.	  Mooie	  competitie	  dus.	  	  
	  
Bij	  grote	  verenigingen	  met	  veel	  spelers	  kan	  je	  een	  
opdeling	  maken	  in	  sterkte	  en	  zijn	  er	  ook	  afspraken	  te	  
maken	  over	  promotie	  en	  degradatie,	  maar	  onze	  
vereniging	  is	  te	  klein	  om	  het	  op	  die	  manier	  te	  doen.	  Je	  zult	  
ook	  regelmatig	  moeten	  verschijnen	  op	  de	  
woensdagavond,	  want	  men	  moet	  je	  uit	  kunnen	  dagen.	  Een	  
flink	  aantal	  weken	  niet	  verschijnen	  bijvoorbeeld	  door	  
nummer	  1	  zou	  dan	  betekenen	  dat	  de	  nummer	  1	  vast	  staat	  
en	  dat	  kan	  natuurlijk	  niet.	  Daar	  wordt	  dan	  ook	  een	  
afspraak	  over	  gemaakt.	  Langer	  dan	  zo	  veel	  keer	  niet	  
komen	  of	  meedoen	  betekent	  dat	  je	  naambordje	  lager	  
wordt	  gehangen.	  
	  
Het	  is	  wel	  beter	  om	  een	  opdeling	  te	  maken	  tussen	  
vrouwen	  en	  mannen.	  	  In	  het	  enkelspel	  in	  de	  competitie	  
spelen	  in	  het	  enkelspel	  ook	  alleen	  maar	  vrouwen	  of	  
mannen	  tegen	  elkaar.	  Niet	  een	  vrouw	  tegen	  een	  man.	  Als	  
er	  nou	  niet	  veel	  deelnemers	  zullen	  zijn	  voor	  deze	  vorm	  
van	  competitie	  dan	  kan	  er	  nog	  overwogen	  worden	  om	  ook	  
vrouwen	  en	  mannen	  door	  elkaar	  te	  gooien.	  



	  
Uiteraard	  gelden	  de	  normale	  badmintonspelregels.	  Denk	  er	  wel	  aan	  dat	  het	  speelveld	  bij	  het	  
enkelspel	  lang	  en	  smal	  is,	  ook	  bij	  de	  service.	  Dat	  wijkt	  dus	  af	  van	  het	  dubbelspel.	  
	  
Om	  ‘samenzwering’	  te	  voorkomen	  is	  er	  maar	  één	  wedstrijd	  per	  speler	  per	  avond.	  Anders	  doen	  7	  
en	  8	  handje	  klap	  om	  5	  naar	  beneden	  te	  krijgen.	  We	  spelen	  het	  ook	  niet	  de	  hele	  avond,	  maar	  na	  
bijvoorbeeld	  half	  tien.	  
	  
Wat	  vinden	  jullie	  van	  dit	  idee?	  Zou	  het	  leuk	  zijn	  om	  dit	  met	  ingang	  van	  het	  nieuwe	  seizoen	  te	  
spelen.	  Ik	  denk	  dat	  het	  een	  sportieve	  toevoeging	  is	  aan	  de	  woensdagavond,	  waarbij	  als	  gezegd	  
het	  enkelspel	  eens	  uit	  de	  kast	  komt	  bij	  ons.	  Ook	  competitiespelers	  zullen	  het	  prettig	  vinden.	  Laat	  
het	  ons	  weten	  via	  info@flashdemare.nl	  of	  mail	  naar	  één	  van	  de	  bestuursleden.	  We	  willen	  het	  
graag	  organiseren.	  
	  
	  
	  
	  

Agenda	  
	  
	  
	  
	  
2	  okt	   Vriendjestoernooi	   Jeugd	  
5	  okt	   Victorietoernooi	  2013	   Allen	  
9	  okt	   Algemene	  Ledenvergadering	   Allen	  
23	  okt	   Geen	  badminton	  voor	  de	  jeugd	   Jeugd	  
27	  nov	   Kind-‐oudertoernooi	   Allen	  
25	  dec	   Geen	  badminton	   Allen	  
1	  jan	  ‘14	   Geen	  badminton	   Allen	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

 WiM VAN DER VLUGT FOTOGRAFiE   
         Portretfotografie  *  Productfotografie  *  Reisfotografie 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    
	  

www.wimvandervlugt.nl 06-12084906  info@wimvandervlugt.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	  34	  
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	  


