Beste badmintonners,
2012 is weer bijna voorbij, tijd om de balans weer op te maken. Het
ledental blijft een beetje constant. Joop en Helen zijn weer terug en
we hebben weer een nieuw lid (Raymond) kunnen inschrijven. Deze
heeft weer een kennis meegenomen die ook wel zin heeft om lid
te worden. Dus de ledenlijst groeit weer een beetje. Maaaaar het
kan nog sneller, dus blijf uitkijken naar potentiële leden en breng
ze een avondje mee. Voor de gezelligheid komt af en toe Carlijn
Lamers mee met Frank. Leuk Frank dat je dit doet. Misschien een idee voor
andere spelers om ook eens een famililid mee te nemen.
Het aankomnde jaar bestaat “ de Recreant “ al weer 30 jaar. Het bestuur zal
bekijken hoe we dit op een leuke en verantwoorde wijze kunnen vieren (gezien de
financiën). Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.
Veel nieuws is er niet meer te vermelden dus hier nog even een stille wenk:
Beste recreant,
De Kerstman is weer in het land met zijn rendieren,
En de Sint en zijn pieten hebben ook zo hun favorieten.
In Nederland aangekomen keken ze door elke schoorsteen heen,
En wie zagen ze daar: favoriet nummer één!
Recreant, je hebt je weer goed gedragen dit jaar,
Daarbij hoort natuurlijk een mooi gebaar.
De Kerstman hoorde dat badmintonnen is waar jij erg goed in bent,
En geloof het of niet, de Kerstman is ook hiermee bekend.
Wat de recreant goed kan gebruiken is altijd maar de vraag,
De elven gingen brainstormen. Want wat wil de recreant nou graag?
Gelukkig was je verlanglijstje dit jaar niet goed gevuld,
Waardoor het cadeautje snel kan worden onthuld.
Op een shuttle is de keuze gevallen,
De elven zijn ervan overtuigd dat het cadeau zal bevallen
Maak het cadeau maar open meteen,
En ben dit jaar weer tegen niemand gemeen,
Dan ben je ook volgend jaar weer favoriet nummer een!
Vele sportieve groeten toegewenst
De Kerstman

Prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2013

Nederlands moeilijk te leren?
Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren, maar weten we ook waarom ?
Na het lezen van het onderstaande is het je vast duidelijk.
Men spreekt van één lot, en verschillende loten, maar 't meervoud van pot is natuurlijk
geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, maar zult u ook zeggen: één kat en twee
katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen, maar is dan 'ik voog' een vervoeging van
vegen?
Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht, en zegt u bij vloeken dus logisch: ik
vlocht?
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten. En toch is ik 'hocht' niet
afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. En evenmin zegt men bij slopen 'ik
sliep'.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen. Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij
het rapen.
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ’t weet en dat u die kronkels beslist niet
vergeet.
Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'. Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik
sniep'?
Alweer mis, men beste. Maar u weet beslist, dat ried komt van raden, ik denk dat u 't
wist.
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. En toch volgt na wieden beslist niet
'ik wood'.
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven. Dat is bijna zo dom als 'ik waf'
hoort bij weven.
Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. Maar echt niet: wij hinken en hebben
gehonken.
't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist, maar hoort bij vergeten nou logisch
vergist?
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. En wat is nu goed? U moet zelf maar
beslissen:hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond?
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.
En noemt u een mannetjesrat nu een rater? Dat geldt toch alleen bij een kat en een
kater.
Je ziet, onze taal beste dames en heren,
is, net als ik zei, best moeilijk te leren!

Interview met Johny
1. Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
Ik ben in Indonesië geboren en wel in Bandung op Java. Daarna
ben ik 4 maanden met mijn familie terug naar Tanimbar gegaan. De
oorspronkelijke woonplaats van mijn ouders. In 1951 zijn wij, met
meerdere Indonesische families (KNIL) naar Nederland gegaan.
Aangekomen in Rotterdam en na
enkele omzwervingen in Nederland
kwamen uiteindelijk terecht in kamp Golflinks in Arnhem. Mijn
vader werd in 1963 ziek en ben ik weer met mijn familie
teruggegaan naar Tanimbar op de Molukken. Na het overlijden
van mijn vader zijn we weer teruggegaan naar Nederland, nu
naar Zevenaar.

2. Hoe ziet je gezin eruit
Ik heb twee dochters, twee zoons, en 4 kleinkinderen.
3. Wat voor werk doe/deed je?
Ik het begin heb ik in de installatietechniek gezeten en later ben ik bij de Turmac gaan
werken. Hier deed men ook aan jobrotation, zodat iedere werknemer overal in de fabriek
ingezet kon worden.

4. Is/was dat leuk werk en waarom?
Was leuk werk, ook de laatste tijd toen we de Polen moesten leren om met de machines om te
gaan. En natuurlijk gratis roken!!!

5. Hoe lang speel je al badminton?
Ik Nederland ben ik in 1979 begonnen met badminton in Westervoort. Later nog bij BCZ en pas
in 1996 bij “de Recreant” gaan spelen. In 2008 wilde ik alleen overdag spelen en doe dat ook nu
nog in Didam. En dan nu weer terug bij “de Recreant”.

6. Vind je het leuk bij “de Recreant”?
Ja heel gezellig. Iedereen praat met iedereen. Meer
mensen zouden na afloop ook even wat moeten napraten
in de kantine
7. Wat heb je verder nog voor hobby’s?
Heel veel. Zoals klussen, tuinieren (bv het onderhouden van de tuin van
de Molukse kerk.), wandelen, fietsen, motorrijden.
8. Hoe breng je de zomervakantie door?
Wij gaan nooit echt op vakantie, meestal een paar daagjes met de motor weg.

9. Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?
Countrymuziek en muziek van de Molukken

10. Lees je graag en zo ja wat?
Ik lees het meeste de tijdschriften oven de Molukken en over motoren

11. Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat?
Voorgerecht:

Soep

Hoofdgerecht:

Rijsttafel +… +… + veel sambal

Nagerecht:

Gebakken bananen

Drinken bij het eten:

Jenever(?)

12. Wat denk je dat de badmintonclub moet doen om meer leden te krijgen?
Mond op mond reclame en dan uitnodigen om een avondje te komen spelen

13. Kan er binnen onze club nog veranderd of verbeterd worden?
Ik denk dat we misschien wat moeten doen aan het tactische gedeelte van het dubbelspel.

14. Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt?
Helen en Joop

Mix-toernooi Recreant-BCZ
16 november 2012 was het weer zo ver; het mix-toernooi met BCZ. Allang van te voren
hing er een flyer in de zaal waarop dat stond aangekondigd.
Ook kregen we een week van te voren een mailtje van onze secretaris Petra, om ons er
nog aan te herinneren. Het gezegde, hoe meer zielen hoe meer vreugd, moest de mensen
lokken naar deze avond. Het is een keer even wat anders. Je legt contacten met andere
badmintonliefhebbers en je speelt met mensen waar je misschien nog nooit mee/ tegen
gespeeld hebt. De avond begon om 20.00 uur en gelijk al waren er een redelijk aantal
mensen present. Vijf velden waren er toch wel constant bezet. Daarnaast was er ook nog
een team van BCZ dat competitie moest
spelen. De wedstrijden werden
willekeurig opgehangen, waarbij
natuurlijk wel gemixt werd tussen de
Recreant en BCZ. De wedstrijden
gingen nagenoeg zonder pauze achter
elkaar door, al kon je natuurlijk wel zelf
aangeven om een ronde even niet mee
te doen en lekker wat te drinken en
even bij te kletsen. Ik vond het een
geslaagde avond en ging na afloop
voldaan weer naar huis.

Frank

De Kijk van Shutteltje op de tweede helft van 2012.
Door uw bestuur ben ik als buitenstaander en niet lid (Laat dit duidelijk zijn en eventuele
verdachtmakingen uit de wereld helpen) gevraagd een stukje te schrijven voor deze info.
Ik heb de cijfers bekeken en kom tot het volgende:
Uw Shutteltje krijgt regelmatig de bij u bekende “spelerslijst” toegezonden. Shutteltje is
gevraagd de aanwezigheidslijst bij te werken. Al eerder vermeld: Shutteltje heeft nog geen
shuttel bij uw vereniging geslagen en bekijkt de activiteiten van u en uw vereniging op een
afstandje.
Shutteltje maakt zich zorgen. En wel om het volgende.
Op de bij u bekende spelerslijsten worden de aanwezige spelers niet meer in een alfabetische
volgorde bij het Shutteltje aangeleverd.
Hoogtepunt was wel de lijst van 7 december 2012. Met pen was ons aller Joop bijgeschreven
als reservedame (…). Je kan veel denken over Joop en heel veel zal daar waar van zijn; maar
dit gaat zelfs het Shutteltje te ver!
Vrienden en vriendinnen: Bezinning en rustig ademhalen!!!
Het is alweer de zoveelste verloedering van de Nederlandse taal en gebruiken daarvan.
Krijgt u nog wel eens een brief in enveloppe met een fijne aan de achterkant te likken
postzegel ? Er zijn postzegels met afbeeldingen waaraan uw Shutteltje ERG graag mag likken!
Deze invulling laat ik aan uw fantasie over (…).
De laatste jaren moeten we het doen met een zelfklevende postzegel met daarop
een 1 of een 2.
Het zelflikkende tijdperk lijkt hierbij voorbij lieve sporters.
Gelukkig zag ik net de kinderpostzegels bij ons binnenkomen. Shutteltje geniet daarvan.
Daarnaast gaat ook de huistelefoon haast niet meer over. Shutteltje zou moeten meekomen
met Twitter, Facebook en Hyves. Nou, Shutteltje kan aardig meekomen met de tijd, maar
Shutteltje bedankt daarvoor.
Verder:
Op het moment dat het koud begon te worden, krijgt u als spelers een hoogte punt door op 26
oktober met 19 spelers op de baan te komen…Die avond noteerde het Shutteltje een
temperatuur van 1 graad boven nul….Het eerste koude weekend.
De week daarvoor, op 19 oktober met temperaturen over de 20 graden in Zevenaar,
bezochten slechts 13 leden de sporthal. Veelzeggende cijfers. Maar sportvrienden en
vriendinnen het wordt nog erger. Als het Shutteltje kijkt naar de man/ vrouw verhouding op
die zo triest bezochte zonnige 19e oktober met 20 graden, staan er slechts 4 vrouwen op de
baan. De overige vrouwelijke speelpartners stonden zich waarschijnlijk (overigens tevergeefs)

in een véél te krappe bikini te hijsen om van de laatste zonnestralen te genieten. Dat schijnt
zólang geduurd te hebben dat de vrouwen een bezoekje aan uw zo fijne sportvereniging
oversloegen… De plaatselijke Hulpverlening is tot diep in de nacht druk geweest uw
sportvriendinnen weer uit die badkleding te helpen. Schande!
Het aantal leden van uw vereniging is op het moment van dit schrijven 28! Raymond hebben we
mogen verwelkomen en Johnny is weer terug van weggeweest. Welkom!
Shutteltje vraagt zich intussen ernstig af de “Gouden
Shuttel” voor de vrouwen (dit jaar voor het eerst op
aanraden van Shutteltje uit te reiken) wel door moet
gaan. Zie daarvoor het item “bikini-incident” hierboven.
Ik laat het aan uw bestuur over. Deze kan in al zijn /
haar wijsheid besluiten.
Shutteltje constateert slechts, de conclusie mag uw
bestuur of u zelf maken.
Ik mag vanuit mijn functie als Shutteltje u wel warm
maken voor de nominatie voor de
“Gouden Shuttel”
De genomineerden (in alfabetische volgorde) zijn dit jaar:
Bij de Dames : Carola, Erna en Petra.
Bij de Heren : Ben, Frans en Ton.
Het gaat donders spannend worden kan ik u vertellen.
De bekendmaking van de winnaar en eventueel winnares van de “Gouden Shuttel” wordt
tijdens de Nieuwjaars borrel op 4 januari 2013 bekend gemaakt en uitgereikt. Komt allen !
Shutteltje wenst u en de uwen een hele fijne Feestdagen toe.

Shutteltje
© De invoering van de “Gouden Shuttel” is op initiatief van het Shutteltje ingevoerd.
Niets uit deze (overigens schitterende) bovenstaande bijdrage mag zonder toestemming van het Shutteltje
gebruikt worden. Bij misbruik volgt automatisch uitsluiting van deelname voor mededinging van de “Gouden
Shuttel” van het jaar van misbruik. Teksten zijn voor rekening van het Shutteltje.
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trackhand, tlaso tren, bespanningo bestuur, blessure, carola, dames, drive, dropshoto erna, forehand,
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vrouwendubbel, wilma, wim, wim, yvonne,
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Een herder hoedt zijn kudde schapen op een veld ver en
verlaten van de bewoonde wereld als hij een nieuwe
blinkende BMW in een stofwolk ziet naderen. De auto
stopt en de bestuurder stapt uit: een stoere jongeman
gekleed in een kostuum van Versace, schoenen van
Gucci, een Ray Ban zonnebril op en een stropdas van
Yves Saint Laurent.
“Als ik jou precies vertel hoeveel schapen je hebt, krijg
ik er dan eentje van je?” vraagt hij aan de herder.
De herder denkt er even over na aan en zegt: “Oké, waarom niet!”.
De yup pakt zijn Dell laptop en verbindt deze via bluetooth met zijn mobiel van de KPN. Hij
maakt met een GPRS verbinding met het internet, surft naar een website van de NASA en
selecteert een navigatiesysteem om zijn exacte positie te bepalen. Hij verstuurt vervolgens
de data naar een andere satelliet van de NASA, die het hele gebied scant en hem een ultra
scherpe foto stuurt. De yup opent Adobe Photoshop, bewerkt deze en verzendt de foto naar
een lab in Hamburg, dat hem na enkele seconden een e-mail stuurt op zijn Palm Pilot met de
bevestiging dat de foto is bewerkt en opgeslagen. Via een ODBC connectie maakt hij
verbinding met een MS-SQL database en in een sheet van Excel met honderden ingewikkelde
formules laadt hij alle data via de e-mail van zijn Black Berry.
Na enkele minuten genereert het programma een antwoord van honderdvijftig pagina’s in
kleur en de yup drukt deze af op zijn mini HP kleuren Laserjet.
De yup kijkt de herder aan en zegt: “Je hebt exact 1586 schapen”.
“Dat klopt en zoals afgesproken mag je dus een schaap uitzoeken en meenemen” zegt de
herder. De man zoekt een dier uit en doet hem in de achterbak van de BMW.
Voordat ze afscheid nemen, vraagt de herder aan de man: “Als ik jouw beroep raad, geef je
me dan het dier terug?”. Er was een moment van stilte en hij zei: “Oké, waarom niet”.
De herder zegt: “Je bent een manager!”.
“Ongelooflijk”, reageert de yup. “Hoe weet je dat, want ik ben een volkomen vreemde voor je”.
“Dat is niet zo moeilijk, ik zal het uitleggen” zegt de herder.
“Je verschijnt terwijl niemand daarom heeft gevraagd. Je stelt een vraag waar niemand op
zit te wachten en je wilt betaald worden voor het antwoord, terwijl ik dat antwoord al weet
en je begrijpt geen flikker van mijn werk… geef terug die hond!”.

Voorjaar 2013
datum

namen

4 januari 2013

Johnny

+

Henny

11 januari 2013

Ben

+

Yvonne

18 januari 2013

Piet

+

Wim O

25 januari 2013

Wim H

+

Bas

1 februari 2013

Joop

+

Rieny

8 februari 2013

Helen

+

Erna

15 februari 2013

Frans

+

Maarten

22 februari 2013

Hans

+

Jan

1 maart 2013

Riet

+

Peter

8 maart 2013

Frank

+

Leontine

15 maart 2013

Maarten

+

Wilma

22 maart 2013

Raymond

+

Johnny

29 maart 2013

José

+

Ton

5 april 2013

Gijs

+

Petra

12 april 2013

Yvonne

+
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Hans

26 april 2013

Wim O

+

Ben

3 mei 2013

Bas

+

Wilma

10 mei 2013

Rieny

+

Wim H

17 mei 2013

Erna

+

Joop

24 mei 2013

Raymond

+

Helen

31 mei 2013

Jan

+

Frans

7 juni 2013

Peter

+

Henny

14 juni 2013

Leontine

+

Riet

21 juni 2013

Ton

+

Frank

19 april 2013

!!!! Kun je niet !!!!
Dan dien je zelf
voor een vervanger te zorgen
Ledenlijst heb je gekregen

Borrel

Vervalt misschien

Dan behoor je

