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Van de redactie  
 
Beste badmintonners, 
 
Ten tijden van het verschijnen van deze Nieuwsflash ligt het badmintonnen voor de 
recreanten en de donderdaggroep helaas even stil. Gelukkig kan en mag onze jeugd nog 
doorspelen. We moeten ‘gewoon’ nog even volhouden met elkaar om hopelijk zo snel 
mogelijk weer lekker en gezellig te kunnen spelen. Maar een Nieuwsflash uitbrengen kan 
altijd, daar heeft Corona niets over te zeggen. En daarom ligt er weer eentje voor jullie. 
Uiteraard ook deze keer weer met ons nieuwste item “Flashlife Reporter”. Ditmaal met 
onze eigen penningmeester. 
 
Maar er is meer. Zo hebben weer eens een “in gesprek met”, waarin een nieuw lid aan het 
woord komt. Uiteraard zijn er ook weer de Wist-je-datjes en een In de pen van Ben. 
Kortom, er is weer heerlijk leesvoer. 
 
We hebben ook weer 7 nieuwe leden bij onze vereniging mogen verwelkomen! Bij de 
jeugd zijn dit: Jazzley Leistra en Tim Schouten. Bij de woensdagavond is dat Thessa 
Dudink en bij de donderdaggroep zijn dit: Ger Icke, Gert Weissberg, Tineke Schouten en 
Dirk Hulskes. Welkom allemaal! 
 
De competitie was even gestart, er zijn ook wel wat wedstrijden gespeeld; helaas gaat ook 
dit voorlopig niet door. Maar het zal op een gegeven moment vast weer een vervolg 
kunnen gaan krijgen. We blijven vertrouwen. 
 
We wensen jullie allereerst veel leesplezier toe. Daarnaast uiteraard ook veel  blessurevrij 
speelplezier, alleen dat is nog even afhankelijk van alle ontwikkelingen op dit moment 
(nagekomen; op 3 november hoorden we dat er tot zeker half december niet gesport kan 
worden). 
 
Maar vooral wensen we een ieder een goede gezondheid toe, want dat is in deze tijd toch 
wel het allerbelangrijkste! 
 
Mochten jullie input, wensen, of suggesties hebben voor de Nieuwsflash, laat het ons 
vooral weten. We worden heel graag geïnspireerd! Stuur je idee naar:  
 

redactie@flashdemare.nl 
 

Sportieve herfstgroet, Claudia en Esther 
 

 
 
 

Zorg goed voor jezelf en elkaar 
  

mailto:redactie@flashdemare.nl
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In gesprek met Gert en Tineke, 2 nieuwe leden 

 
Wat is jullie naam en hoe lang zijn jullie al lid bij Flash?  
Mijn naam is Gert Weissberg en ben samen met partner Tineke Schouten sinds dit najaar 
lid. 
 
Wat was de eerste indruk toen jullie een keer kwamen meespelen? 
We werden vriendelijk ontvangen door begeleidster Anneke. Toch is het nog best wel 
even wennen, want veel leden zijn nogal fel gericht op punten scoren, terwijl wij meer zijn 
van de zogenaamde 'campington'-stijl, oftewel heen en weer slaan en de shuttle zo lang 
mogelijk in de rally houden. 
 
Wat heeft ertoe geleid dat jullie lid zijn geworden? 
Ik ben sinds kort naar Alkmaar verhuisd en zocht samen met partner een vorm van actieve 
maar vooral ook recreatieve vorm van bewegen die we gezamenlijk konden doen en zo 
kwam badminton in zicht; gezien onze leeftijd leek 50+ Flash op de donderdagochtend 
zeer geschikt. 
 
Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met badminton? 
Voor mij een beetje logisch gevolg op tennissen wat ik tot vorig jaar -overigens al steeds 
minder- deed; voor Tineke nieuw. 
 
Waar had je eerder gespeeld en hoe lang is dat geleden? 
Ik heb ooit een jaartje badminton gespeeld via bedrijfssport maar kon dat toen niet met 
tennissen combineren (arm- en polsblessures); Tineke dus niet. 
 
Heb je ooit training gehad en/of training gevolgd bij Flash en/of zou je dit willen; zo ja, wat 
zijn dan jouw verwachtingen? 
Nee, geen eerdere training gehad, maar Anneke en Humphrey proberen ons de fijne 
kneepjes aan te leren; dus even wachten of het ons gaat lukken of dat we toch lessen 
nodig hebben. 
 
Wat zijn jullie ambities als het gaat om badminton? 
Gewoon lekker sportief en gezellig bezig zijn. 
 
Hebben jullie nog tips voor de club of voor de (nieuwe) leden? 
Misschien wel zo leuk om een ledenlijst te hebben en liefst nog met pasfoto's, dat maakt 
kennismaking wel gemakkelijker (had ik voorheen bij de tennisclub via de beveiligde site). 
 
Wat willen jullie verder nog kwijt? 
Wij vinden het o zo jammer alweer zo snel onze rackets op te moeten bergen vanwege de 
Corona-beperkingen en hopen spoedig 'de draad' weer op te kunnen pakken. 
 
Vr. groet, Gert en Tineke 

 
 
  



  
 

Nieuwsflash 
November 2020 

 
FLASHLIFE-REPORTER 
 
Wegens groot succes van de extra corona-editie van de Nieuwsflash 
leek het de redactie een goed idee om hiermee verder te gaan en 
voor elke Nieuwsflash een nieuw item te maken. In deze editie het 
verhaal van onze penningmeester Jos Kiebert. “Kom maar naar de 
zaak” daar kun je mooie plaatjes schieten. Prima, dus op naar Ypma 
piano’s. 

 
Ypma is Ypma niet meer. Ik zie nu een andere naam op de gevel? Wie/wat is Maene? 
 

De vorige eigenaar Steef Ypma was 
ondertussen 70 jaar geworden en had 
binnen de familie geen opvolgers. Wij 
waren als Ypma Piano’s importeur en 
alleenvertegenwoordiger voor 
Steinway & Sons instrumenten, de 
Rolls Royce onder de vleugels. 
Steinway heeft ons toen in nauwer 
contact gebracht met onze 
collega/concurrent uit België. Dit is de 
firma Piano’s Maene, ook een 
familiebedrijf (vader en twee zoons), 
met reeds 5 zaken in België.  
Twee familiebedrijven, met bij elkaar 

opgeteld ruim 230 jaar ervaring en nog eens hetzelfde doel voor ogen, samen aan tafel 
brengt al snel een overeenkomst, letterlijk en figuurlijk. Sinds 1 januari 2019 verder onder 
de vlag van Piano’s Maene. Niet gewoon een pianowinkel, maar ook een uitgebreid Piano 
Technisch Atelier, fabrikant van historische instrumenten als fortepiano’s en daarnaast ook 
een geheel nieuw en volledig zelf ontwikkeld concept, de rechtsnarige vleugel. Uniek in de 
wereld. Totaal werken bij Piano’s Maene België 65 medewerkers en in Alkmaar zij dat er 
30. 
 
Wat doe jij zoal bij Maene-Ypma? En heeft corona veel invloed op jouw werk? 
 
Mijn werk is zeer divers, eigenlijk 
bemoei ik mij overal mee, behalve met 
de verkoop. Dat betekent 
verantwoordelijk voor het gehele 
servicedeel (stemmen, onderhoud, 
reparatie, transport, offertes maken), 
pand, wagenpark, HR en 
salarisadministratie. Twee autonome 
bedrijven laten integreren vraagt ook 
veel aanpassingen en veranderingen 
op allerlei gebied en de coördinatie 
daarvan in Nederland ligt ook bij mij. 
Daarbij is het heel interessant te zien 
dat Nederland en België wel dezelfde 
taal spreken, maar niet altijd hetzelfde 
bedoelen. 
 
We hebben 15 technische medewerkers waarvan 10 standaard langs de weg. Langs de 
weg betekent van Groningen tot Maastricht stemmen en onderhoud bij particulieren en 
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concertinstellingen zoals Het Concertgebouw, De Doelen Rotterdam, 
NO&B Amsterdam, en meerdere conservatoria. Daarnaast 5 technici in het Piano 
Technisch Atelier in Alkmaar waar reparaties, onderhoud en totale revisies van piano’s en 
vleugels worden uitgevoerd.  
Overigens bemoei ik mij wel deels met de verkoop, maar dan vnl. bij Europese 
aanbestedingen als een totaalpakket van nieuwlevering en meerjarig onderhoud van 
toepassing is. Daarin zijn wij als bedrijf uniek in Nederland. 
 
Corona heeft zeker invloed op mijn werk en zeker niet alleen negatief, want wat hiervoor 
nog niet genoemd is, is dat wij ook groot zijn in de verhuur van instrumenten voor 
concerten, festivals, CD-opnames en evenementen (inclusief eigen transport en 
stemmen). Zoals bekend is er op dat gebied momenteel feitelijk niets meer wat doorgaat 
en in concert- en schouwburgzalen mogen maar een beperkt aantal 
toeschouwers/luisteraars. Je zou zeggen dat er dan rust en ruimte komt, maar niets is 
minder waar. Onze mensen willen we toch aan het werk hebben, dus moeten we inventief 
en pro-actief op zoek naar andere werkzaamheden en mogelijkheden. Dit vraagt extra tijd 
en energie, maar levert juist ook extra werk op bij muziekinstellingen waar nu ruimte is 
gekomen om onderhoud en revisies uit te voeren. Daarnaast zijn er gelukkig veel mensen 
die nu ze thuis moeten blijven/zijn een tijdsbesteding zoeken en dan bij voorkeur 
duurzaam. Muziek maken en bijvoorbeeld piano spelen is daar een mooie invulling van. 
Daar profiteren wij van mee, maar vraagt wel meer actie, zoals bijvoorbeeld op het gebied 
van de website. 

 
Een drukke baan dus. Wat doe je verder in je vrije tijd naast het 
penningmeesterschap? 
 
De woensdagavond als badmintonavond is min of meer heilig voor mij, inclusief nazit. 
Daarnaast lees ik graag, kijk zonder tegenzin naar sport in het algemeen, schrijf soms een 
stukkie, klus bij mijn kinderen en zie mijn 4 kleinkinderen graag. Daarmee is de week wel 
rond. 
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In de pen – Ben 
 

Hoe lang speel je al badminton?  
Ik ben voor het eerst met badminton in aanraking gekomen in 1978 in 
Rijssen.  In 1981 verhuisde ik naar Haarlem waar ik nog een jaartje 
gespeeld heb bij Badmintonclub Duinwijck. Alles op recreanten niveau. In 
1983 ben ik verhuisd naar Alkmaar en is het van badminton niet meer 
gekomen.  In 2018 kwam er weer ruimte in mijn agenda en kon ik badminton 
weer met veel plezier oppakken.  

 

Wat vind je leuk aan badminton? 
Even een avondje lekker fanatiek bewegen. Je speelt me veel verschillende 
mensen van jong tot oud en van verschillende niveaus.  Ik zie mijzelf als een matige speler 
en als je dan in een partij met betere spelers mee kan komen is dat altijd leuk.  

 

Hoe ziet een geslaagd avondje badminton er voor jou uit? 
Voor mij is een avond geslaagd als ik aan het eind van de avond lekker gespeeld heb en 
niet van het veld afgeslagen ben. Af en toe heb je van de avonden dat je geen shuttle 
goed raakt. 
Het leukst vind ik de potjes waarbij de spelers aan elkaar gewaagd zijn. Dan moet je net 
wat meer geven om te kunnen winnen. 

 

Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 
Zoals jullie misschien gelezen hebben in de ‘Nieuwsflash extra editie verzamel ik oude 
ánaloge ‘mechanische’ camera’s . Een klein batterijtje voor de lichtmeter kan nog net. Veel 
camera’s heb ik gekocht in kringloopwinkels en rommelmarkten maar als je er al een 
aantal hebt dan wordt dat steeds lastiger. De mooiste camera’s heb ik gekregen. 
Daarnaast mag ik ook graag zelf fotograferen en fietsen. 

 

Zou je nog iets anders willen vertellen over jezelf? 
Nee, zo geen idee wat interessant genoeg kan zijn maar mocht iemand vragen hebben? 

       

 

Ik geef de pen door aan:  
Carla 
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Pieken en Dalen 

 
Afgelopen weken is er een piek in het aantal pieken geweest, zowel in woord als in daad, 
zowel positief als negatief. 
Dan heb ik het niet alleen over de piek in het aantal Corona-besmettingen, maar over veel 
meer. 
 
Zo is er een piek in aantal doelpunten in één voetbalwedstrijd door één Amsterdams team 
gescoord, ik ben alleen even vergeten welk team dat was. 
Zo is er een piek in aantal demonstranten in Wit Rusland. 
Zo bereikte Rafaël Nadal een piek in aantal Roland Garros overwinningen. 
Zo is er een piek in aantal vooruitgebrachte stemmen bij de presidentsverkiezingen in 
Amerika. 
Zo is er een piek in verdachte Corona gevallen binnen één Alkmaarse voetbalvereniging. 
Zo is er een piek op een kerstboom. 
Zo is er een piek aan vakanties in eigen land. 
Zo is er afgelopen periode een negatieve piek behaald in aantal filekilometers. 
Zo bereikte Wilco Kelderman z’n piek te vroeg. 
Zo kwam er een piek in thuiswerkers. 
Zo is er een piek aan demonstranten in Polen. 
Zo is er een piek in aantal feitelijke onjuistheden, gebezigd door de huidige president van 
Amerika. 
Zo is er al wekenlang achtereen een piek in online verkopen. 
Zo is er een piek in de zorg om zorg. 
Zo is er een piek, wat voorheen een gulden was, nu ongeveer € 0,45. 
Zo is er een piek aan overheidssteun. 
Zo is er in 2020 een piek aan Hollandse tropische zomerse dagen.   
Zo bereikte Tom Dumoulin dit jaar niet z’n piek. 
Zo is er een piek in afhaal- en bezorgmaaltijden. 
Zo is er een piek in fabricage en afname van mondkapjes. 
Zo behaalde Lewis Hamilton een piek in aantal F1 overwinningen. 
Zo was de piek tijdens de Giro 2020 wel 2758 meter hoog. 
  
Na al die pieken, wat dan met Dalen, zoals in de titel van dit stuk? 
Dat is een gehucht in het oosten van het land waar tijdens een piekfijne vakantie dit korte 
stukje is ontstaan. 
 
Beo Bachter   
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Een goede warming up jouw concentratie verbetert en je mentaal voorbereid op 
wat komen gaat….? 
 
Onze Walter voor de tweede keer vader gaat worden…..? 
 
De herfstkleuren goed zijn voor onze mentale gezondheid…..? 

 
Een goede warming up niet alleen voorkomt dat je blessures krijgt maar het kan er zelfs 
voor zorgen dat je geen spierpijn krijgt na het sporten….? 
 
We er weer 7 nieuwe badmintonleden bij hebben….? 
 
De competitie van de A poule er al uit lag voordat er gespeeld was…..en er was nog wel 
een geheel nieuw team bijgekomen, Vennewater…. 
 
Een goede warming up kunt vergelijken met het rijden op de invoegstrook van een 
snelweg. De invoegstrook geeft je de tijd om jouw voertuig op snelheid te brengen en zo 
voorkom je uiteindelijk ongelukken tijdens het invoegen….? 
 
De competitie in de B poule echt al gestart was en Flash 2 de eerste 8-0 overwinning al 
binnen had….? 
 
Water het goedkoopste medicijn is……? 
 
We hopen dat jullie je aanmelden voor de Flashlife Reporter……? 
 
En ook met leuke, interessante, vernieuwende, sportieve, inspirerende inbreng voor onze 
Nieuwsflash…..? 

 
Heb je ook een ‘wist-je-datje’………mail het naar de redactie!! 
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Bestuur Flash de Mare 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Wim van der Vlugt Ko Barhorst Jos Kiebert 
Achterweg 64 Herman Heijermansstr 29 Noorderkade 515 
1822 AM Alkmaar 1822 LA Alkmaar 1823 CJ Alkmaar 
06-12084906 072-5619316 06-15028423 
voorzitter@flashdemare.nl secretaris@flashdemare.nl penningmeester@flashdemare.nl 
   
Jeugdvoorzitter Algemene zaken, activiteiten Jeugdcommissie (incl training) 
jeugd@flashdemare.nl en de 55+ groep Hans Schulze 
Michael Bax Greet van der Velde Huib Abell 
 activiteiten@flashdemare.nl Wendy Oud 
  Michael Bax 
  jeugd@flashdemare.nl 
Redactie Nieuwsflash Ledenadministratie  
Esther Jansen 
Claudia van der Tak 

Ko Barhorst  

redactie@flashdemare.nl ledenadministratie@flashdemare.nl 
   
 Trainers recreanten Trainers senioren 
 Op verzoek (Huib Abell) Anneke en Humphrey Engers 
  j.engers@kpnplanet.nl 
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