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Van de redactie  
 
Beste badmintonners, 
 
Na een lange periode van niet, soms, een beetje of spelen met aanpassingen, was het 
dan weer zover: we konden ons seizoen weer normaal starten!! 
Wat fijn om weer voluit partijtjes te kunnen spelen met elkaar! En we kunnen en mogen 
ook weer gezellig nazitten met een drankje en een hapje. 
En nu maar hopen dat dit ook zo blijft, maar daar gaan we wel van uit. 
 
Er is ondertussen ook wat veranderd: na een paar trouwe jaren als redactielid heeft 
Claudia besloten hiermee te stoppen. We bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid 
en daar is tijdens de ALV op 13 oktober ook even aandacht voor geweest. Gelukkig was 
deze vacature weer snel gevuld: Marijke gaat het overnemen.  
Deze editie van de Nieuwsflash is dan ook door de nieuwe redactie gemaakt (uiteraard 
met nog wat ondersteuning van Claudia). 
Claudia………bedankt! 
 
Een nieuw item in deze editie is: DOE MEE. Lees het en uiteraard is dan onze wens dat je 
meedoet. 
De vertrouwde ‘In de pen’ is er weer, evenals ‘In gesprek met’ en de ‘Wist je datjes’. En 
nog meer….. 
De “Flashlife Reporter” zal er in de volgende editie ook weer zijn. 
Bijzonder in deze editie is de aandacht voor een 40jarig lidmaatschap. En tegelijkertijd 
staan we ook stil bij het overlijden van gewaardeerd lid Joop.  
 
We hebben intussen ook weer flink wat nieuwe leden mogen verwelkomen; wat fijn, van 
harte welkom en we wensen jullie allemaal veel speelplezier. 
Bij de jeugd: Liam van Hassel, Tim Baltus, Thijs Baltus, Bram Snijders, Tafari Janssen, 
Kristian Buiter, Vajen Bergen, Dastan Sopahelukan en Rozario Sopahelukan. 
Bij de recreanten op de woensdag: Jean Paul Montanus, Thijs Gommers en Lilian 
Doodeman. 
Bij de donderdaggroep: Marian van Ruitenbeek. 
 
We wensen jullie veel leesplezier toe!!  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, Marijke en Esther 
 

 
 

about:blank
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DOE MEE! 

 
 
 

• Jubileum Flash de Mare 60 jaar (1962-2022) 
Volgend jaar bestaat de vereniging 60 jaar! 
De bedoeling is om in de tweede helft van 2022 een feest te organiseren om deze 
heugelijke mijlpaal te vieren. Er is al geld voor gereserveerd. 
Zijn er ideeën? Die kunnen we die goed gebruiken! Evenals een paar of meer handen 
om het te organiseren. 
Er staat nog niets vast, we staan open voor suggesties! 
Geef je idee voor het feest door of meld je aan voor hulp: 
 

info@flashdemare.nl 
 

 

• Grote Clubactie 
Het idee is eigenlijk heel simpel. Vanaf de landelijke startdatum op 18 september 
verkoopt de vereniging loten van € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 
2,40 per lot) direct naar de club! Dat is de kracht van de Grote Clubactie, al vanaf het 
allereerste verkochte lot! 
Tot 23 november kunnen loten gekocht worden. In de zaal liggen ze op de bank, en 
kun je je gegevens invullen. Het kan echter ook heel makkelijk online.  
Ga hiervoor naar: 
loten.clubactie.nl/lotkopen 
bij de optie ‘vereniging zoeken’ type je ‘Flash’ in. 
Kies daarna voor: ‘Alkmaarse sportvereniging Flash’. 
Op 8 december is de trekking en op 9 december de bekendmaking van de 
trekkingsuitslag. Of gebruik o nderstaande QR-code, waarmee je naar de site van de 
Grote Club-actie wordt gebacht. Volg daarna weer de stappen van hierboven. 
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In gesprek met … Jean Paul, een nieuw lid 
 

 

Wat is jouw naam en hoe lang ben je al lid bij Flash?  

 

Mijn naam is Jean-Paul. Ik ben net lid geworden bij Flash na een aantal keer proefspelen 

afgelopen zomer. 

 

Wat was de eerste indruk toen je een keer kwam meespelen? 

 

De ontvangst was erg vriendelijk en het was leuk om badminton te spelen. 

 

Wat heeft er toe geleid dat je lid bent geworden? 

 

De warme ontvangst en de vriendelijke mensen en het feit dat ik graag badminton wil 

uitproberen. 

 

Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met badminton? 

 

Ik ben nog nooit eerder in aanraking met badminton gekomen.. 

 

Heb je ooit training gehad en/of training gevolgd bij Flash en/of zou je dit willen; zo 

ja, wat zijn dan jouw verwachtingen? 

 

Ik zou graag beginners training willen krijgen. 

 

Wat zijn  jouw ambities als het gaat om badminton? 

 

Ik zou graag de basis beginselen willen leren. 
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In memory 

 

Op 25 september 2021 is Joop IJmker overleden.  

Joop was voor onze vereniging, net als velen van de donderdaggroep overgekomen van 

de Weering op 1 januari 2015 en dus ook bij Flash de Mare al een lange tijd lid. Daarvoor 

was hij lid van SKWO en de Weering en speelde sinds 2004 al badminton.  Joop is 86 jaar 

geworden. 

Tijdens de ledenvergadering op 13 oktober jl. hebben we stilgestaan bij zijn overlijden. 
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Kijk voor meer informatie op: 
Website: www.njoyparty.nl 
Spotify: Je bruiloft plannen 
YouTube: Je bruiloft plannen 
Instagram: Thessa072 

 

 

Competitie 2021-2022 
 
 
Flash de Mare heeft twee recreantenteams die al flink wat jaren meespelen in een 
competitie opgezet door verschillende verenigingen in de omgeving. Vorig jaar heeft 
corona roet in het eten gegooid en hebben de teams niet kunnen spelen. Dit jaar kan er 
gelukkig wel weer gespeeld worden! 
 
Helaas hebben enkele vereningen geen team meer bij elkaar kunnen krijgen, en zijn er 
daardoor minder aanmeldingen dan voorheen.  
Dit houdt in dat de twee bestaande poules zijn samengevoegd tot 1 poule.  
 
Flash levert ook dit jaar weer 2 teams aan die hieraan mee doen. 
Jullie zullen dus weer regelmatig één van de teams in actie zien. De thuiswedstrijden 
worden namelijk op de woensdagavond gespeeld. 
 
De teams van dit jaar zien er als volgt uit: 
Flash 1: Walter, Frank, Ko, Marijke, Claudia en Esther 
Flash 2: Wim, Edwin, Wendy, Shannon, Yvonne en Annet 
 
Omdat de beide teams nu in dezelfde poule zitten spelen ze uiteraard ook tegen elkaar. 
Dit gebeurd(e) al op 27 oktober en er zal een herhaling komen op 10 november. 
 
Andere clubs die dit jaar meedoen zijn: Zuidwester, BC Castricum, BC Alkmaar (ook met 
twee teams) en BC Bergen. 
Uitslagen kun je volgen op: https://tux.nl/badminton 
Kom gerust langs om te kijken en/of om aan te moedigen! 
 
 
 
 
 

  

http://www.njoyparty.nl/
https://open.spotify.com/show/0pfx0ob2sCrJICdy99v9qi?si=RBCQAL3lSg2buSLjh3aLZA
https://www.youtube.com/channel/UCeWSumZYugyojpR18EKQYZw
http://www.instagram.com/thessa072
about:blank
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In de pen – Edwin 
 

Hoe en wanneer ben je in aanraking gekomen met badminton? 

Ik kwam via vrienden in contact met deze geweldige sport. Eens meegegaan en daarna 
was ik verkocht. Jaren niets meer gedaan en kwam in 2018 Frank Molenaar tegen die mij 
er op wees dat er ook in Alkmaar een leuke club was. Leuke en fanatieke leden die graag 
het spelletje spelen.  
 
Hoe lang speel je al badminton? 
Ik heb in mijn jeugd competitie gespeeld (jaren 80) en daarna eigenlijk nooit meer. Ik ben 
toen gestopt vanwege studie, relatie, kinderen en dus geen tijd meer voor dit leuke spel. 
Maar inmiddels ben ik al weer ruim 3 jaar lid en sla geen woensdag over. 
  
Wat vind je leuk aan badminton? 
Het leuke aan badminton is dat je niet in de gaten hebt 
hoe intensief het spel is en daardoor je conditie op pijl 
houd. De donderdagochtend, dag na onze 
badmintonavond, voel ik dat ik goed gesport heb. 
 
Hoe ziet een geslaagd avondje badminton er voor 
jou uit? 
Ik vind het leuk om met iedereen te spelen en af te 
sluiten met een fanatiek partijtje badminton. Als ik de 
volgende ochtend niet te vroeg voor mijn werk op moet, 
ga ik graag nog even ter afsluiting een biertje drinken in 
de bar. 
 
Heb je nog andere hobby’s dan badminton? 
Wat ik ook graag doe is racefietsen en mountainbiken, 
tevens loop ik af en toe hard. 
 
Zou je nog iets anders willen vertellen over jezelf? 
Wat ik verder nog kwijt wil is dat ik inmiddels 56 jaar 
ben en mij daardoor goed voel omdat ik sport. Ik werk bij Frimex (retail installateur) als 
projectleider in de koeltechniek (Ook wel, het verbouwen van supermarkten. Binnenkort 
gaan we de Deen supermarkten ombouwen naar 40st Albert Heijn winkels.)  
Ik ben getrouwd en samen hebben wij 4 kinderen, waarvan er inmiddels 3 de deur uit zijn. 
Tevens mag ik graag stedentrips maken, al is het maar voor 1 nachtje weg. Dit geeft mij 
een echt vakantiegevoel. Komende zomer gaan we een trip maken door Europa richting 
Polen naar Kroatië ed. In 2019 hebben wij dit ook gedaan en zijn we via Frankrijk door 
Spanje naar Portugal gereden. Dit vonden wij een geweldige vakantie! 
 
 
Ik geef de pen door aan: Corry Jansen, voor een speciale editie in verband met haar 40 
jarig lidmaatschap 
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Wist je dat…… 
 
 

▪ … onze Corry 40 jaar lid is? 

▪ … en dit haar inschrijfformulier is van 40 jaar geleden: 

 

▪  

 
▪ Corry tijdens de ALV op 13 oktober bloemen heeft ontvangen voor dit heuglijke 

feit? 

▪ we hopen dat ze nog heel lang lid blijft en met veel plezier speelt? 

 
▪ onze jeugd weer lekker aan het trainen is en ook weer eindigt met dit favoriete 

spel? 

▪  
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▪ er jeugdleden zijn die bij de jongsten zijn begonnen en nu spelen bij de 

volwassenen/recreanten? 

 
▪ kruiden en specerijen niet alleen smaakmakers aan het eten zijn, maar 

ook supergezond zijn? 

 
▪ de ALV weer op locatie kon en er een mooie opkomst was? 

 
▪ onze jeugd dit jaar helaas geen competitie speelt? 

 
▪ honing zeer gezond is om dagelijks te eten? 

 
▪ de recreanten wel weer een competitie zijn gestart? 

 
▪ Freddy Fit boekjes Alkmaarse basisscholieren stimuleren zich aan te melden voor 

sportieve proeflessen? 

 
▪ het sportcafé weer open is voor een drankje en een hapje na het badmintonnen? 

 
▪ 3 bestuursleden weer herkozen zijn voor 3 nieuwe jaren?  

 
▪ we hopen dat jullie je aanmelden voor de Flashlife Reporter……? 

 
▪ we Claudia bedanken voor haar werk als redactielid en Marijke verwelkomen als 

nieuw redactielid? 
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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 Heijermansstraat 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 
jeugd@flashdemare.nl en de 55+ groep Hans Schulze 
Michael Bax Greet van der Velde Huib Abell 
 activiteiten@flashdemare.nl  
   
Redactie Nieuwsflash Ledenadministratie  
Esther Jansen 
Marijke Tromp 

Ko Barhorst  

redactie@flashdemare.nl ledenadministratie@flashdemare.nl 
   
Trainers jeugd Trainers recreanten Trainers senioren 
Hans Schulze - Anneke en Humphrey Engers 
Huib Abell  j.engers@kpnplanet.nl 
Wendy Oud   
Michael Bax   
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