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Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 16 december 

2009 om 19.00 uur 

Het bestuur van de vereniging 

nodigt ieder lid uit tot het 

bijwonen van de ALV op 

woensdag 16 december 2009 in 

Sportcomplex De 

Toekomstgroep. 

De agenda is als volgt: 

- Opening 

- Verslag van de ALV op  

17 juni 2009 

- Mededelingen 

- Ingekomen stukken 

- Jaarstukken 2008/2009 

- Actualiteiten van de 

commissies 

- Rondvraag 

- Sluiting 

Ter inzage ligt het door het 

bestuur opgestelde Beleidsplan 

2010-2015 en de Statuten en 

het Huishoudelijk Reglement. 

 

Combinatiefunctionaris voor 

BV Almere en de 

scholen ’t Zonnewiel en De 

Olijfboom 

Het heeft een jaar geduurd, 

maar uiteindelijk is onze 

vereniging en de scholen ‟t 

Zonnewiel en De Olijfboom een 

combinatiefunctionaris 

toegewezen. Per 1 januari 2010 

zal deze functionaris beginnen 

met haar of zijn 

werkzaamheden. Voor de 

scholen bestaan deze 

werkzaamheden uit tussen- en 

naschoolse-opvang en voor de 

vereniging uit het verzorgen 

van trainingen. 

 

Sinterkersttoernooi op 

maandag 14 december 2009 

Op maandag 14 december 2009 

is er weer een Sinterkerst 

toernooi voor de recreanten. 

Vanaf 20.00 uur zal de 

recreanten commissie er weer 

een leuk toernooi van maken. 

De gezelligheid staat natuurlijk 

weer voorop. 

Iedereen die mee wil doen 

wordt verzocht zich voor 10 

december in te schrijven. De 

formulieren liggen in de zaal en 

kunnen ingeleverd worden bij 

de recreanten commissie. 

Zoals altijd is het de bedoeling 

dat iedereen een cadeautje mee 

brengt van ca. € 5.-. De 

mannen kopen een cadeautje 

voor de heren en de vrouwen 

voor de dames. 

Indien je na het opgeven toch 

verhinderd bent, geef dit dan 

op tijd door aan de recreanten 

commissie. Je kunt ook Peter 

van Soest bellen op 036-

5313929. 

Let op: op deze avond is er 

geen training of vrij spelen ! 

 

Dream Team 

 
Zo doen we dat in Almere. 

 

Nieuw pasjessysteem. 

Het bestuur heeft een nieuwe 

ledenpas geïntroduceerd. Deze 

ledenpas zal jaarlijks 

vernieuwd gaan worden. 

Vervolg pasjes: pagina 7 

 

Kokkie en Blokkie 

K&B zijn ook dit jaar weer actief 

bij BVA.  

We hebben de BVA Sportquizz 

achter de rug, waarbij een 

dertigtal deelnemers de 

hersenen hebben gepijnigd om 

zeer uiteenlopende 

sportvragen. Een groot succes 

en volgend jaar weer!. 

Zeer binnenkort zullen er weer 

(nieuwe) activiteiten door de 

heren worden georganiseerd: 

Op 11 december 2009 zal het 

jaarlijkse kerstklaverjassen 

plaatsvinden. De opzet is 

hetzelfde als de voorgaande 

keren, dus door loting worden 

de deelnemers aan en tegen 

elkaar gekoppeld. Hierdoor zal 

een mix van ervaren en (zeer) 

onervaren spelers ontstaan, 

waarbij een verrassing niet 

uitgesloten is, immers vorig 

jaar won de geheel onervaren 

Krijn de hoofdprijs. 

Indien je niet kan klaverjassen, 

maar dit nog nooit gedaan 

hebt, of je het spel vergeten 

ben, geen paniek, vanaf 19.00 

uur zullen Ronald en Cock een 

clinic organiseren. Bovendien 

heeft meervoudig Amsterdams 

kampioen klaverjassen 

toegezegd om te helpen op de 

clinic, dus kennis genoeg om 

iedereen “up to speed” te 

brengen. 

Het klaverjastoernooi begint om 

20.30 uur. Alle details zijn te 

vinden op de BVA website en de 

posters in de kantine. 

Zondag 3 januari 2010 is 

Sportcomplex De 

Toekomstgroep weer the place 

to be. Vanaf  14.00 uur wordt 

dan de nieuwjaarsreceptie 

gehouden. Onder het genot van 

een hapje en drankje kunnen 

de BVA leden en hun gezin 

elkaar de beste (sportieve) 

wensen voor 2010 geven. 

Traditioneel zal de voorzitter 

een Nieuwjaarspeech houden 

en  natuurlijk valt er ook weer 

te genieten van de vers 

gebakken oliebollen.  

 

Alex Vlaar voorgedragen als 

Sporttalent Almere 2009 

Namens de BV Almere is Alex 

Vlaar voorgedragen voor een 

nominatie in de categorie 

Sporttalent Almere 2009.  
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Youth games 2010 in 

Almere. 

Volgend jaar is het weer zover. 

De Youth Games - een 

olympiade tussen de 

internationale partnersteden 

van Almere - vinden dan weer 

in Almere plaats en wel van 12 

juli t/m 15 juli 2010. 

Jeugdige sporters afkomstig uit 

de partnersteden Aalborg, 

Rendsburg, Lancaster, 

Haapsalu, Växjö en Almere 

zullen het tegen elkaar 

opnemen in verschillende 

sportdisciplines.  
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Het is een geweldig evenement, 

zeker als je naar het buitenland 

mag. Maar nu het hier in 

Almere gehouden wordt. ben je 

in ieder geval verzekerd van 

veel publiek. En dat is ook nooit 

weg. Moet je wel je best doen 

uiteraard! 

 

Spelers die geboren zijn in 

1994,1995 of 1996 komen in 

aanmerking om mee te doen. 

In de selectie is er plaats voor 8 

badmintonners, 4 dames en 4 

heren. Reageer als je mee wilt 

doen!! 

Volledig artikel Games:  
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Recreantentrainingen 

Door de druk vanuit de 

competitiezijde hebben de 

recreanten wat speeltijd in 

moeten leveren. Dit had ook 

consequenties voor onze 

recreantentraining. 

Wij zijn dit seizoen begonnen 

met één uur training op de 

maandagavond en één uur op 

de vrijdagavond. 

Deze trainingen waren bestemd 

voor de beginners onder ons. 

De gevorderden 

konden met de competitie 

groep 4 op de woensdag avond 

meetrainen. Gebleken  is, dat 

deze opzet niet goed voldeed. 

Het niveau verschil tussen 

"onze"  recreanten training en 

de competitie 

training is te groot gebleken 

De recreanten commissie heeft, 

na overleg met het bestuur, 

besloten om de trainingsuren 

uit te breiden om aan meerdere 

niveaus les te kunnen geven en 

zo het "gat" weer te verkleinen. 

Dit heeft geresulteerd in de 

volgende trainingsuren: 

 

Beginners: 

Maandag  20:00 tot 21:00  

Gevorderden: 

Maandag  21:00 tot 22:00   

Beginners + gevorderden: 

Vrijdag 19:00 tot 20:00 uur   

 

De maandag trainingen worden 

verzorgd door René Jonker. 

De vrijdag training wordt 

verzorgd door Guus Schröder. U 

ziet, zijn groep is niet 

uitgebreid, maar zodra het 

aantal personen te 

groot wordt voor deze groep, 

zullen ook hier de 

trainingstijden uitgebreid 

worden. 

De recreanten, die de training 

bij Gijs Berkelmans volgen, 

kunnen dit uiteraard blijven 

doen. Bovenstaande uitbreiding 

heeft als doel het ontstane gat 

tussen de beide 

trainingsniveaus te dichten, of 

zo klein mogelijk te maken en 

niet om mensen te verplaatsen. 

 
Almere gouddelver in 

Aalsmeer  

In het weekend van 14 en 15 

november werden in de 

Aalsmeerse Bloemhofhal de 

Regionale Jeugd- en 

Seniorenkampioenschappen 

voor de regio Noord Holland 

gehouden. De BVA was tijdens 

dit toernooi vertegenwoordigd 

door maar liefst 25 jeugdleden 

en 30 senioren waarbij het 

gehele weekend ook gecoached 

werd door Rick Prins, Dorien 

Drees, Emmy Vlaar en Max 

Sibbald.  

Het werd een bijzonder 

succesvol weekend voor de 

Almeerse spelers: in totaal 

werden er in de verschillende 

onderdelen maar liefst 15 

eerste-, 10 tweede- en 17 halve 

finaleplaatsen behaald! Er 

waren 5 spelers en speelsters 

die in maar liefst drie finales 

mochten aantreden. Drie 

daarvan lukte het om ook drie 

maal de eerste plaats in de 

wacht te slepen en daarmee 

dus een echte hattrick te 

scoren. Josephine Wentholt 

lukte dat in de 1 (A-toernooi), 

Rick Blok was tot drie keer toe 

succesvol en deed dat in de 7 

(C-toernooi) en Jayme van 

Elten was Onder15 de absolute 

winnaar door in alle drie 

onderdelen de sterkste te zijn. 

Daarnaast hadden we nog 

Shanice van Stenus die eerste 

werd in de VE en GD in het C-

toernooi en tweede in de VD in 

het B-toernooi. 

Tot slot wist Lisa van Stenus in 

de categorie Onder13 het 

kampioenschap te behalen in 

de VE en VD en in de mix werd 

zij samen met Daan Kusters 

tweede. 

Hele mooie resultaten dus voor 

de BVA waar het Bestuur, de 

coaches en de STC bijzonder 

trots op zijn! 

Volledig artikel gouddelver: 
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Dekker Almere voorlopig op 

5e plaats in de Eredivisie 

 
Het eerste team van de BV 

Almere, veel beter bekend als 

Dekker Almere maakt tot 

dusver een prima indruk in de 

Eredivisie van het Nederlandse 

badminton. De Eredivisie 

bestaat dit seizoen voor het 

eerst uit tien verenigingen. 

Debutanten zijn the Flying 

Shuttle uit Barendrecht en BC 

Invictus uit Waddinxveen en 

door deze uitbreiding loopt het 

seizoen tot 13 maart 2010. 

Dekker Almere bestaande uit de 

dames Patty Stolzenbach, 

Yvonne Sie, debutante 

Josephine Wentholt en Rachel 

Howard en de heren Stephan 

Branderhorst, Tim Vaassen, 

Jeroen van Moorts en Erik 

Staats (captain) doen het tot nu 

toe bijzonder goed. Zo werden 

er al prima overwinningen 

geboekt op het kampioensteam 

van 2008-2009 BC Duinwijck en 

daarnaast op o.a. Victoria en 

Culemborg. Er werden slechts 

twee nederlagen geleden tegen 

het sterke Amersfoort en het 

team van Van Zijderveld. Deze 

nederlagen vielen helaas 

zwaarder uit dan nodig maar 

gezien het grote aantal 

wedstrijden die nipt in drie 
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games verloren gingen mogen 

we hopen op meer tijdens de 

returnwedstrijden in de 

komende maanden. 

Voorlopig staat Dekker Almere 

dus op de 5e plek maar er 

wordt zeker met een schuin oog 

gekeken naar de 4e plek die 

recht geeft op deelname aan de 

play-offs! Aan de spelers en 

speelsters maar ook aan coach 

Rick Prins, teammanager Ernst 

van Stenus en fysio Tom 

Olderaan zal het zeker niet 

liggen! Het vlaggenschip van de 

BV Almere kan uw steun tijdens 

de resterende wedstrijden 

bijzonder goed gebruiken. 

Hieronder kunt u zien wanneer 

Dekker Almere nog moet 

spelen: komt u hen vooral aan 

moedigen tijdens de 

thuiswedstrijden! 

Vervolg Dekker: pagina 8 

 

Forza Almere 2 

ongenaakbaar in de 1e 

divisie! 

Het tweede team van de BV 

Almere dat dit seizoen wordt 

gesponsord door het Deense 

badmintonmerk Forza, doet het 

bijzonder goed in de 1e divisie, 

afdeling 1. Ondanks de 

aanwezigheid van een aantal 

geduchte tegenstanders als van 

Zijderveld 3 en Slotermeer 1 

wist Forza Almere 2 tot nu toe 

alle gespeelde partijen te 

winnen! Forza Almere 2 bestaat 

uit Yvonne Hoogland, Monique 

Slaman en Iris Putters en de 

heren Ralph Starren en Dennis 

Steenland. 

In een directe confrontatie met 

de nummer twee op de 

ranglijst, van Zijderveld, op 21 

november j.l. werd deze 

concurrent met een gepaste 6-2 

overwinning aan de kant gezet 

en daarmee werd de 

voorsprong meteen uitgebreid 

naar 7 punten! 

Met de tot nu toe behaalde 

resultaten wordt dus 

nadrukkelijk aanspraak 

gemaakt op het kampioenschap 

in de 1e divisie en dat zou voor 

deze vijf talentvolle jonge 

mensen een absolute bekroning 

zijn op een tot nu toe 

voorspoedig verlopen seizoen. 

Het seizoen loopt echter nog tot 

13 maart dus ook Forza Almere 

2 kan uw steun goed blijven 

gebruiken! 

Vervolg Forza: pagina 9 

 

 
 

 

Carlton GT Cup 

De finalewedstrijden om de 

Carlton GT Cup zullen dit 

seizoen plaatsvinden in 

Sporthal 't Zandje in Den Haag. 

De organisator is DKC en deze 

vereniging bestaat dit seizoen 

40 jaar! Het finale weekend 

vindt plaats op 12 en 13 juni 

2010. 

De Badminton Vereniging 

Almere hoopt ook dit jaar weer 

met twee teams aanwezig te 

zijn. 

 

Planbord 

Het planbord is nodig aan 

vervanging toe.  

Wij hebben inmiddels een 

nieuwe besteld, de afmetingen 

zijn 1,6 m breed en .94 cm 

hoog. Een afbeelding van dit 

bord kunt u vinden op: 

www.busymark.nl . Klik op 

planbord type VISIPLAN. Het 

bord is inmiddels geleverd en 

wordt, na het aanbrengen van 

een baan/tijdverdeling, op de 

plek van het huidige bord 

opgehangen. 

 

Sponsoring jeugdopleiding 

Vorig seizoen hebben we een 

oproep gedaan aan onze leden 

om de vereniging toch vooral te 

helpen met het zoeken naar 

sponsors voor met name onze 

goede jeugdopleiding. Dat heeft 

er toe geleid dat wij drie nieuwe 

sponsors konden verwelkomen. 

Maar met 450 leden hebben wij 

de indruk dat dit toch een 

ietwat mager resultaat is en wij 

doen daarom opnieuw een 

beroep op U. Veel werkgevers 

willen hun maatschappelijke 

betrokkenheid tonen en wellicht 

is Uw werkgever daar ook toe 

bereid. Informeer eens bij Uw 

werkgever of breng ons in 

contact met Uw werkgever. Het 

gaat daarbij niet om sponsoring 

met duizenden euro‟s. Tien 

sponsors er bij van € 250,-- per 

jaar stemt ons ook al meer dan 

tevreden. Voor meer informatie 

of onze sponsorbrochure, neem 

contact op met Henk Staats, 

henk.staats@bvalmere.nl 

 

Talentensubsidie voor BV 

Almere 

De gemeente Almere heeft onze 

vereniging voor het seizoen 

2009/2010 als zogenoemde 

kernsport aangemerkt. In de 

praktijk betekent dit dat wij 

voor de talentontwikkeling een 

eenmalige bijdrage van  

€ 10.000,-- tegemoet kunnen 

zien. 

 

Zaalverlichting 

Er bereiken ons berichten, dat, 

met name op de 

recreantenavonden, er wat 

slordig omgesprongen wordt 

met de zaalverlichting. Ik 

bedoel hiermee, dat het te 

lang blijft branden. 

Ik verzoek daarom iedereen 

aanwezig, hier op te letten en 

de verlichting, tijdig, na het 

spelen van de laatste partijen, 

uit te doen!  

Dit helpt  de contributie, die wij 

met z‟n allen betalen, niet 

onnodig te laten stijgen. 

 

 

http://www.busymark.nl/
mailto:henk.staats@bvalmere.nl
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Schoonheidsfoutjes 

Beste leden, help om onze 

“schoonheidsfoutjes” bij ons te 

verminderen!! 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

niet afhangen, maar wel op een 

baan spelen en ledenpassen 

van anderen verhangen zonder 

toestemming. 

Deze foutjes wekken bij 

anderen irritaties op en zorgen 

er ook voor, dat leden en vooral 

nieuwe leden, de vereniging 

soms zelfs verlaten. 

 

Laten wij met z‟n allen zorgen, 

dat wij, fanatiek of gezellig, 

onze partijen kunnen spelen en 

daarover napraten in onze 

kantine in een gemoedelijke, 

vriendschappelijke omgeving. 

 

Statuten en Huishoudelijk 

Reglement 

Op 17 juni 2009 is de ALV 

akkoord gegaan met de 

aanpassing van de Statuten en 

het Huishoudelijk Reglement. 

Inmiddels zijn de statuten en 

het HHR samengevoegd in één 

„handboek‟. Je zou kunnen 

zeggen de grondwet van onze 

vereniging. 

 

Folderactie redelijk 

succesvol 

Aan de folderactie die we in 

september 2009 hebben 

gehouden hebben we in ieder 

geval bijna 50 nieuwe leden 

overgehouden. Daar zijn we 

niet ontevreden over, maar nog 

altijd kunnen we nieuwe leden 

gebruiken. Neem Uw buurman 

of buurvrouw mee, of Uw 

partner of Uw kinderen, of de 

kinderen hun ouders om eens 

proef te spelen. Een ieder is 

van harte welkom. 

 

Uitgevoerde 

werkzaamheden in en aan 

Sportcomplex De 

Toekomstgroep  

Afgelopen zomer hebben de 

Stichting Sportaccommodaties 

Flevoland (SSF) en de 

Beheerstichting Sportcomplex 

Almere Oost (BSAO) diep in de 

buidel getast voor het laten 

uitvoeren van diverse 

werkzaamheden. 

Er is voor een totaalbedrag van 

meer dan € 150.000,-- 

geïnvesteerd in: 

- extra isolatie van de 

badmintonzaal; 

- het bekleden van de wanden 

in de badmintonzaal; 

- het aanbrengen van 

zonnecollectoren. 

Zoals het er nu naar uitziet 

zullen de beoogde besparingen 

op de verwarmingskosten en de 

warmwater kosten worden 

gehaald. Dit tot tevredenheid 

van de besturen van de SSF en 

de BSAO. 

 

Yes! 

 
(zonder woorden) 

 

Toernooienlijst seizoen 

2009-2010 

De sporttechnische commissie 

en onze BVA-coaches onder 

leiding van hoofdtrainer en –

coach Rick Prins proberen het 

spelen van toernooien door 

jeugd en senioren binnen de 

vereniging actief te stimuleren. 

Het spelen van toernooien is 

niet alleen leuk en gezellig 

maar vooral ook bijzonder 

leerzaam. Wat is er leukers en 

meer leerzaam om hetgeen je 

tijdens de trainingen leert ook 

in toernooiverband toe te 

passen? De STC heeft een 

toernooienlijst samen gesteld 

waar dan ook BVA-coaches 

aanwezig zullen zijn om de 

verschillende Almeerse 

deelnemers met tips en tricks 

terzijde te staan. Jullie kunnen 

zelf van de trainers horen welke 

toernooien er verplicht zijn. De 

trainers van Top Junior en de 

Badmintonschool Almere zullen 

ook binnenkort bekend maken 

welke toernooien er verplicht 

worden gesteld voor deze 

selectiespelers. 

 

Vervolg Toernooilijst:  
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Competitie seizoen 2009-

2010 

Dit seizoen wordt er over de 

hele breedte bijzonder goed 

gespeeld en gepresteerd door 

de 12 jeugdteams en 20 

seniorenteams van onze 

vereniging. Naast Dekker 

Almere en Forza Almere 2 waar 

u elders in deze nieuwsbrief 

over kunt lezen heeft de BV 

Almere nog 4 andere teams in 

de Bondscompetitie: team 3 en 

4 spelen in de 2e divisie en 

team 5 en 6 komen beiden uit 

in de 4e divisie. Na 8 

speelronden (meetpunt 

weekend 21-22 november) zien 

wij bij met opmaken van de 

tussenbalans het volgende 

plaatje: 

Vervolg Competitie: 
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Samenwerking 

eredivisieverenigingen 

De eredivisieverenigingen 

hebben in mei 2009 

afgesproken om samen te gaan 

werken. De verenigingen willen 

de eredivisie meer inhoud en 

uitstraling geven. Daartoe is 

een bestuur geformeerd en dat 

bestaat uit Cock van Anrooij, 

Patrick Steenkist en Henk 

Staats
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YOUTH GAMES 2010 IN ALMERE. 

 

 

Volgend jaar is het weer zover. De Youth Games - een olympiade tussen de internationale 

partnersteden van Almere - vinden dan weer in Almere plaats en wel van 12 juli t/m 15 juli 2010. 

 

Jeugdige sporters afkomstig uit de partnersteden Aalborg, Rendsburg, Lancaster, Haapsalu, Växjö en 

Almere zullen het tegen elkaar opnemen in verschillende sportdisciplines.  

 

Sporten: 

• Atletiek    

• Badminton   

• Golf    

• Handbal   

• Handboogschieten 

• Judo    

• Roeien    

• Tafeltennis   

• Tennis    

• Zwemmen 

 

Sporters met het geboortejaar 1994, 1995 of 1996, kunnen geselecteerd worden voor deze spelen. 

Vele club en stadgenoten zijn je al voorgegaan. Stephan Branderhorst, Rinske Deriga, Leroy Brom, 

Mireille van Daal, Shanice van Stenus, Nienke Berkelmans en nog veel meer hebben in het verleden al 

meegedaan, sommigen al meerdere keren. Almere heeft altijd meegedaan om het eremetaal, ook 

volgend jaar zullen de Almeerders tot het gaatje gaan. 

 

Het is een geweldig evenement, zeker als je naar het buitenland mag. Maar nu het hier in Almere 

gehouden wordt. ben je in ieder geval verzekerd van veel publiek. En dat is ook nooit weg. Moet je wel 

je best doen uiteraard! 

 

Volgend jaar worden de wedstrijden niet in onze eigen vertrouwde hal gespeeld maar in het 

Topsportcentrum in Almere. Volgens de organisatie een fantastische plek om meerdere sporten te 

huisvesten. 

 

Ik verzoek jullie dan ook te reageren als jullie mee willen doen. Ook de andere badmintonverenigingen 

in Almere kunnen meedoen mits de spelers geboren zijn in 1994,1995 of 1996. In de selectie is er in 

principe maar plaats voor 8 badmintonners, 4 dames en 4 heren, uiteraard zal ik proberen daar meer 

van te maken maar het is geen vanzelfsprekendheid. Op het ogenblik is het nog niet zeker wie de 

coach zal zijn, begeleider is bekend, dat zal ondergetekende zijn. Mocht het nodig zijn zal de 

trainer/coach de selectie doen door middel van eventuele selectie/voorspeeldagen. Dus hebben jullie 

volgend jaar vanaf 12 juli tot en met 15 juli niets te doen, schroom niet en aanmelden maar. Mailtje 

naar e.van.stenus@bvalmere.nl is al genoeg, vermeldt wel je gegevens,waar je speelt en misschien 

wel de kleur waarin je traint. 

 

Voor alle duidelijkheid, alleen spelers/sters die in Almere woonachtig zijn mogen meedoen. Hou ook de 

site van BV Almere in de gaten, www.bvalmere.nl voor verdere           nieuws. 

 

Meer informatie over de Youth Games kun je ook op de officiële site terugvinden: 

http://www.youthgames.nl.  

 

 

Ernst van Stenus 

Coördinator badminton Youth Games.  

 

mailto:e.van.stenus@bvalmere.nl
http://www.bvalmere.nl/
http://www.youthgames.nl/
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Almeerse gouddelvers in Aalsmeer 

Het in groten getale opgekomen Almeerse publiek kwam oren en ogen tekort: op de tweede 

dag van het RJK/RSK Noord Holland speelden junioren en senioren uit Almere op meerdere 

banen tegelijk hun finalepartijen in de verschillende onderdelen. Het was een lawaai van 

jewelste waarbij iedereen iedereen aanmoedigde en naar de overwinning probeerde te 

schreeuwen en aangezien de fans van de andere verenigingen hetzelfde deden, was de sfeer 
op deze finaledag werkelijk prachtig en bijzonder te noemen! 

De BV Almere was zoals u eerder hebt kunnen lezen vertegenwoordigd door 53 leden. Maar liefst 5 

Almeerders konden vandaag een onvervalste hatrick op hun naam zetten omdat zij in drie finales 

mochten opdraven! In Groep 1 werd Josephine Wentholt eerste in alle onderdelen. in de single won zij 

gedecideerd de titel door Linda Chen in twee games te verslaan. De dubbel werd ook een prooi 

tezamen met Iris Tabeling van Van Zijderveld. Tot slot werd zij samen met Dennis Steenland 1e in de 

mix. Helaas werd de laatste overwinning hen wel in de schoot geworpen door een walk-over.  

In groep 7 was Rick Blok de gouddelver! In deze groep bedoeld voor senioren competitiespelers vanaf 

1e klasse district, won Rick zowel de single (winst op Mr. Driesetter himself, Krijn Hoetmer), de dubbel 

(met Jeroen Tiebout in een Almeerse pas-de-quatre tegen Stephan Melein en Johan Bakker) als wel de 

mix met Shanice van Stenus door een zwaarbevochten drie-setter op hun Amstelveense 

tegenstanders. Tot slot hadden wij daar onze boomlange 14-jarige Jayme van Elten,die met drie eerste 

plaatsen aan de haal ging in de jeugd U15. In de mannensingle won Jayme van Steef van Wooning van 

Duinwijck. Zeker geen gemakkelijke tegenstander en daarvan mogen de gamestanden van 21-14 en 

21-19 getuigen. Vervolgens werd met clubgenoot Alex Vlaar in de HD15 gewonnen van clubgenoot 

Ruben Wijnands die samen speelde met Roy Mulder van HBV. Ook dit was zeker geen gemakkelijke 

winst want met 21-18 en 21-16 wisten Ruben en Roy het de als eerste geplaatsten nog zeer moeilijk te 

maken. Vervolgens werd na goed en geconcentreerd spel de mix gewonnen met Amy van Stenus aan 

zijn zijde. Tegenstanders waren Alex Vlaar en Dorien Lups van Van Zijderveld. Ook voor Jayme dus 
drie keer goud! 

Haar naam hadden we al genoemd: Shanice van Stenus speelde ook drie finales. De VE in groep 7 

werd gewonnen van onze favoriete Almeerse tandarts, Conny Cashoek. De dubbel speelde Shanice met 

Michele Veerman in Groep 4 (3e, 4e divisie en Hoofdklasse) en de jonge dames deden dat zeker niet 

onverdienstelijk: in een spannende, drie games durende strijd werd nipt verloren van twee ervaren 3e-

divisie speelsters! De mix in categorie 7 werd zoals gezegd een prooi tezamen met Badminton School 

Almere trainingsmaatje Rick Blok. Ondertussen was Shanice‟s nichtje, Lisa van 11 ook bezig aan haar 
finalewedstrijden. 

Lisa van Stenus bereikte toch wel geheel onverwacht als ongeplaatste speelster de finale van het VE 

U13 en daar won zij vervolgens overtuigend van de als derde geplaatste Daphne Linders van de 

Flinters (22-20, 21-9). Samen met Feng Groothuijse werd daarna in de dubbel ook nog de overwinning 

behaald en toen was de koek op voor Lisa want in de mix verloor zij met Daantje Kusters in twee 
games van Jasper Koppen en Isaura Kerkhof uit Amstelveen 

Verder waren er nog vele andere Almeerse deelnemers die hun harde werken beloond zagen 

met mooie partijen en (halve) finaleplaatsen. U begrijpt dat het een ondoenlijke zaak is om 

iedereen met naam en toenaam 

te vermelden maar hoe het ook zij: met 53 Almeerders was de BV Almere tezamen met van 

Zijderveld hofleverancier aan de 2009 editie van de RSK/RKJ Noord Holland. Voor de 
liefhebbers nog even wat statistieken: 

Almeerse deelnemers: 53 waarvan 25 aan het RJK en 28 aan het RSK 

Aantal 1e plaatsen: 15 

Aantal 2e plaatsen: 10 
Aantal 3/4e plaatsen: 17 
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Uw razende reporter ging in de catacomben van de Bloemhofhal op zoek naar enkele Almeerse 

coaches, trof daar ook nog wat andere mensen aan en tekende uit hun mond de volgende 
uitspraken op: 

Rick Prins: “…..we hebben dit weekend weer kunnen genieten van veel prima partijen van alle 

Almeerders. Ik heb vele wedstrijden gezien die met de nodige portie inzet en de juiste 

instelling werden gespeeld. Als ik bijvoorbeeld een Rick Blok of een Shanice van Stenus neem: 

net bekomen van een zware finalewedstrijd moeten ze al weer vol aan de bak in een volgende 

finale zonder dat hen de gelegenheid wordt geboden om even op adem te komen. Als zij zo‟n 

wedstrijd dan vervolgens ook nog weten te winnen in een slopende drie-setter dan getuigt dat 
wat mij betreft van grote klasse….” 

 

Emmy Vlaar: “…. Ik ben zeer tevreden over wat ik vandaag gezien heb. Gisteren moest ik 

helaas missen omdat er ook nog trainingen op de club werden gegeven maar vandaag was ik 

er gelukkig wel. Aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat wij vandaag zoveel 

wedstrijden en finales met Almeerse inbreng hebben kunnen zien; aan de andere kant 

betekende dat dat het voor mij en de andere coaches ondoenlijk was om iedereen de aandacht 

te geven die ze verdienden. Het was wat dat betreft echt ren- en vliegwerk tussen de twee 

hallen met in totaal 19 banen ook al waren we er met zijn vieren!  

Ik ben dus zeer tevreden maar zag ook dat er hier en daar toch nog wel wat werk te verrichten 

is voor onze trainers: met name het voetenwerk en de racketvaardigheid kan wat mij betreft 
nog wat meer aandacht behoeven tijdens de trainingen…..” 

 

Nieuw pasjessysteem 

 

Vervolg pasjes van pagina 1 

De redenen voor deze vernieuwing zijn:  

- Een verbeterde controlemogelijkheid of leden betaald hebben (anders kan de  

      vereniging niet voortbestaan) 

- Een controlemiddel, om te controleren, of de speler op het veld wel LID is.  

(Het komt nl. voor, dat er mensen niet lid zijn , of in het verleden lid zijn  

 geweest, die gewoon met hun oude pas komen spelen!) 

- En last, but not least, kan ook gekeken worden wat voor soort lid  betreffende  

speler is.  

- Nieuwe en aspirant-leden vertrouwd maken met dit afhangsysteem.  

(Het komt nl. te vaak voor, dat leden gewoon gaan, of blijven,  spelen zonder  af-, of door te 

hangen. Dit kan nieuwe en aspirant-leden afschrikken, waardoor ze wegblijven! We hebben 

deze leden echt nodig binnen onze gezellige vereniging, voor topsport of enkel voor de 

gezelligheid, iedereen dient welkom te zijn! 
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Alex Vlaar voorgedragen als Sporttalent Almere 2009 

 

Vervolg Alex van pagina 1 

 

Namens de BV Almere is Alex Vlaar voorgedragen voor een nominatie in de categorie 

Sporttalent Almere 2009.  

Op 18 januari 2010 zullen in het Topsportcentrum Almere, voor de 19e keer de uitverkiezingen 

voor de sportman, -vrouw, -team en –talent van het jaar 2009 worden bekend gemaakt. Een 

jurycommissie, bestaande uit Almeerse sportjournalisten, zal op basis van alle inzendingen 

bepalen wie genomineerd gaan worden voor de felbegeerde sporttrofees en wie uiteindelijk 

voor de verschillende titels in aanmerking komen. Iedere genomineerde moet strikt aan een 

aantal criteria voldoen. Namens de BV Almere is Alex Vlaar voorgedragen voor een nominatie 

in de categorie Sporttalent Almere 2009.  

Alex (31-07-1996) heeft dit jaar een behoorlijke sprong voorwaarts gemaakt in zijn nog prille 

badmintoncarrière. Zo werd hij onder andere tijdens de laatste Nederlandse 

Jeugdkampioenschappen in Arnhem tweede in de singel en Nederlands Kampioen in de heren 

dubbel Onder13. Voorts mag Alex zich samen met zijn medespelers en  

–speelsters van BVA Team J4, Sharon Brouwer, Natalya van der Laan, Ruben Wijnands en 

Mark Verschoor, officieus Nederlands Kampioen Jeugdteams Onder 17 noemen over het 

seizoen 2008-2009. Verder werd hij eerste in de HD13 tijdens een groot internationaal 

jeugdtoernooi in Antwerpen en zag hij zijn goede progressie uiteindelijk beloond worden door 

de uitverkiezing voor de nationale jeugdselectie Onder 15. Vanaf mei 2009 traint Alex 

wekelijks mee met deze selectie op Papendal. De BV Almere hoopt natuurlijk dat de voordracht 

wordt omgezet in een nominatie! 

 

 

Dekker Almere voorlopig op 5e plaats in de Eredivisie 

 

Vervolg Dekker van pagina 3  

Het resterende programma van Dekker Almere ziet er als volgt uit: 

8 Zaterdag 28-11-2009 19:00 Almere 1 - Van Zundert Velo 1 - 

9 Zondag 13-12-2009 16:00 Invictus 1 - Almere 1 - 

10 Zaterdag 19-12-2009 19:00 Almere 1 - Culemborg 1 - 

11 Zaterdag 02-01-2010 19:00 Victoria 1 - Almere 1 - 

12 Zaterdag 09-01-2010 19:00 Almere 1 - Amersfoort 1 - 

13 Zaterdag 16-01-2010 19:00 Duinwijck 1 - Almere 1 - 

14 Zaterdag 23-01-2010 19:00 Smashing Wijchen 1 - Almere 1 - 

15 Zaterdag 12-12-2009 19:00 Almere 1 - The Flying Shuttle 1 - 

16 Zondag 07-02-2010 14:00 Almere 1 - Zijderveld 1 - 

17 Zaterdag 27-02-2010 19:00 Van Zundert Velo 1 - Almere 1 - 

18 Zaterdag 13-03-2010 19:00 Almere 1 - Invictus 1 - 
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Forza Almere 2 ongenaakbaar in de 1e divisie! 

 

Vervolg Forza van pagina 3  

Het resterende programma van Forza Almere 2 ziet er als volgt uit: 

8 Zondag 29-11-2009 13:30 Almere 2 - Roosterse 2 - 

9 Zondag 06-12-2009 13:45 FST 57 1 - Almere 2 - 

10 Zondag 13-12-2009 13:00 DKC 1 - Almere 2 - 

11 Zondag 20-12-2009 13:30 Almere 2 - Duinwijck 4 - 

12 Zondag 03-01-2010 14:00 Almere 2 - FST 57 1 - 

13 Zondag 10-01-2010 12:30 Tilburg 1 - Almere 2 - 

14 Zaterdag 16-01-2010 19:00 Almere 2 - Slotermeer 1 - 

15 Zaterdag 23-01-2010 14:30 Van Zundert Velo 3 - Almere 2 - 

16 Zaterdag 06-02-2010 19:00 Almere 2 - Duinwijck 2 - 

17 Zaterdag 27-02-2010 18:00 Zijderveld 3 - Almere 2 - 

18 Zaterdag 13-03-2010 18:30 Roosterse 2 - Almere 2 - 

 

 

Competitie seizoen 2009-2010 

 

Vervolg Competitie van pagina 4 

Senioren Junioren 

Team: Klasse: Stand:  Team: Klasse: Stand:  

            

Almere 1 Ere Divisie 5e J1 U19 Veren 5e 

Almere 2 1e Divisie 1e J2 U19 Veren 1e 

Almere 3 2e Divisie 6e J3 U17 Veren 1e 

Almere 4 2e Divisie 3e J4 U17 Veren 2e 

Almere 5 4e Divisie 1e J5 U17 Veren 6e 

Almere 6 4e Divisie 2e J6 U17 Veren 5e 

Almere 7 Hoofdklasse 3e J7 U17 Plastic 7e 

Almere 8 Hoofdklasse 1e  J8 U15 Plastic 5e 

Almere 9 1e klasse 2e J9 U15 Plastic 5e 

Almere 10 1e klasse 4e  J10 U15 Plastic 5e 

Almere 11 1e klasse 2e  J11 U15 Plastic 6e 

Almere 12 2e klasse 5e  J12 U13 Plastic 3e 

Almere 13 2e klasse 2e        

Almere 14 3e klasse 3e       

Almere 15 3e klasse 6e        

Almere 16 3e klasse 3e        

Almere 17 4e klasse 6e  

Almere 18 4e klasse 1e 

Almere 19 5e klasse 3e  

Almere 20 5e klasse 5e  

Halverwege het seizoen liggen er dus behoorlijk wat Almeerse teams op kampioenskoers en 
wij wensen alle Almeerders bijzonder veel succes toe in het vervolg van de competitie! 
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Toernooienlijst seizoen 2009-2010 

 

Vervolg Toernooilijst van pagina 4 

Toernooinaam Dag 1 Dag 2 Dag 3 Doelgroepen 

RSK / RJK (deel 1) 14-Nov 15-Nov   Alle 

RSK / RJK (deel 2) 14-Nov 15-Nov   Alle 

Nederlandse Kampioenschappen 

2010 29-Jan 30-Jan 31-Jan ST 

Slotermeer Jeugdtoernooi 30-Jan 31-Jan   BSA(J), BSA(O), JG, JB 

Regio kampioenschappen 13-Feb 14-Feb   

Alle kampioenteams 

J+S 

Hoornse BV 20-Feb 21-Feb   ST, SB, DH, DL, BSA(O) 

JM Amersfoort 21-Feb 22-Feb   BSA(J), BSA(O), JG, JB 

Jeugdtoernooi BC Flinters 27-Feb 28-Feb   BSA(J), BSA(O), JG, JB 

JM Zijderveld 6-Mar 7-Mar   BSA(J), BSA, JG, JB 

Sat Almere 20-Mar 21-Mar   ST, SB, DH, DL 

Weesp 27-Mar 28-Mar   ST, SB, DH, DL 

Sat Amersfoort 3-Apr 4-Apr   ST, SB, DH 

JM Almere 17-Apr 18-Apr   BSA(J), JG, JB 

Dauwtrapperstoernooi 13-Mei     SB, DH, DL, BSA(O) 

Velo Jeugdtoernooi Mei mei   BSA(J), BSA(O), JG, JB 

NJK 27-Mar 28-Mar   BSA(J), BSA(O), JG, JB 

Regio masters (senioren) 12-Jun 13-Jun   

kamp. uit regiokamp. 

Sen 

Regio masters (jeugd) 19-Jun 20-Jun   

kamp. uit regiokamp. 

Jeugd 

 

Uitleg doelgroepen: 

BSA(J) BSA Jong 

BSA(O) BSA Oud 

ST Senioren Top 

SB Senioren Bond 

DH District Hoog 

DL District Laag 

JG Jeugd Gevorderd (TJ A) 

JB Jeugd Beginnend (TJ B) 

 


