Beste leden,
Ja hoor, daar is hij weer, het INFO-blad van onze vereniging. Aan de ene kant kan iedereen blij
zijn, weer eens wat leesvoer over de vereniging (er staat trouwens ook genoeg op de site:
www.derecreant-zevenaar.nl), aan de andere kant is het zo dat we twee maanden niet kunnen
badmintonnen. Dit laatste heeft ook weer z’n voordelen: lekker vakantie vieren. Ik zou zeggen
geniet er met volle teugen van. En weer vol goede zin beginnen we met badminton op 4 september
2009.
In dit nummer nog maar eens de zaalwacht onder de aandacht gebracht met enkele wijzigingen in
het “ophangen”. Tevens natuurlijk weer het interview met……., zoek het maar op.
Wat betreft de activiteiten hebben we helaas weinig te melden. Door enkele misverstanden bij
de gemeente en bij ons konden we helaas geen toernooi organiseren. Om dit te compenseren
hebben we nu in het najaar (22 november 2009) en in het voorjaar (18 april 2010) een toernooi
ingepland. Ook de activiteit die daar voor in de plaats moest komen kon om allerlei redenen niet
doorgaan. Deze is nu gepland op 14 juni (bij voldoende deelname). Tevens spelen we
op
16 oktober 2009 weer een MIXX met BCZ, altijd leuk toch?
En dan nog wat over “De leden”.
Drie leden hebben om diverse redenen hun lidmaatschap opgezegd.
Johnny Dasmasely, Mariëtte Sopacua en Paul Cremers. We zullen
ze missen. Om deze daling in het ledental op te vangen zijn (of
zullen) de drie mensen benaderd (worden) die op de wachtlijst
stonden. Gezien het genomen besluit om het leden aantal uit te breiden
naar 40 en de daaraan gekoppelde begroting van de penningmeester moeten we hard op zoek naar
nieuwe leden. Het bestuur zal een “wervingscampagne” houden middels een stukje in enkele
regionale bladen. Dit mag jullie natuurlijk niet weerhouden om je buurvrouw of buurman te porren
voor onze club.
Verder is de ziekenboeg nog behoorlijk vol. Wim Tekampe sukkelt nog steeds met zijn knie,
Cathrien moet nog steeds herstellen van haar val over een viltje en Jim Sopacua heeft nog
behoorlijk last van een hernia. Wij wensen allen een goed herstel toe en hopen dat ze snel weer
op de baan te zien zijn. Misschien komen ze wel een keer even kijken op een vrijdagavond? (Wim
Tekampe hebben we al een keer gezien)
Voor alle zekerheid alle data nog even op een rij:
12 juni
10 juli
4 september
16 oktober
22 november
18 april 2010

-> Laatste avond dat het sportcafé open is,
dus daarna zelf drinken meenemen.
-> Laatste speelavond
-> Eerste speelavond
-> Mixx met BCZ
-> Toernooi op zondag
-> Toernooi op zondag

Zet deze data in je agenda en op de kalender in de keuken of bij de telefoon
Veel leesplezier.

Interview met Carola en Gijs
1.
Waar komen jullie oorspronkelijk vandaan?
Carola komt uit Doetinchem en Gijs uit Zwolle
2.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Carola: Gijs liep stage in Arnhem bij de Wolfederatie en ik werkte toen als
laborante bij de AKZO. Ergens op de Steenstraat liepen we elkaar tegen het lijf
3.
Hoe zijn jullie in Zevenaar terecht gekomen?
Na de stage van Gijs kwam er een vacature in Hoogeveen waar Gijs geplaatst
werd. Enige tijd later is Carola hem achterna gegaan. In januari 1981 kwam er
voor Gijs een aantrekkelijke functie vrij in Gelderland. Die greep hij natuurlijk
met beide handen aan en zodoende vertrokken ze naar Zevenaar.
4.
Wat voor werk doen jullie en is dat leuk?
Gijs: Bij de Wolfederatie had ik een rijdende (textiel)winkel en ging daarmee de
“boer” op. Nadat er voor mij geen plaats meer was bij de Wolfederatie heb ik
een tijdje zonder werk gezeten. Sinds augustus 2004 ben ik conciërge op de
HAN in Nijmegen. Op de locatie waar ik werk kun je terecht voor Post HBO
cursussen en Master opleidingen. Ik moet zorgen voor een optimale werk- en
leeromgeving voor de docenten, medewerkers en studenten. Als ’s morgens de
cursussen starten verwachten ze wel dat de gereserveerde apparatuur klaar
staat en de trainingsruimte er piekfijn uitziet. En als er problemen zijn word ik
gebeld. Je hebt contacten met leveranciers, onderhoudsbedrijven enz.. Al met al
gevarieerd en dus héél leuk werk.
Carola: Na de verhuizing en de geboortes van de kinderen ben ik
in 1996 begonnen als amanuensis op het Liemers College. Door
het volgen van een studie (één dag leren en vier dagen voor de
klas) ben ik nu docent scheikunde aan het Liemers College in
Didam. Heel leuk werk, vooral het omgaan met die pubers.

5.

Hoe staan jullie tegenover het reizen naar je werk?

Voor Carola is dat geen enkel probleem, lekker op de fiets en bij slecht weer kan
ze altijd de auto nog pakken. Gijs heeft ook geen moeite met het reizen. In
Zevenaar heeft hij een oude fiets om naar en van het station te gaan en in
Nijmegen staat ook een oude fiets op hem te wachten. Een uurtje heen en een
uurtje terug.
6.
Hoe lang spelen jullie al badminton?
Sinds september 1981 spelen ze al badminton. Eerst bij BCZ en vanaf de
oprichting in 1982 bij “De Recreant”. Dus alles bij elkaar al meer dan 28 jaar
7.
Wat heb je verder nog voor hobby’s?
Carola speelt al vanaf haar 12 e op de dwarsfluit en geeft daar nu ook les in. Ze
vindt zelf spelen wel het leukste en dan vooral bij de Stedelijke
Muziekvereniging Zevenaar.
Gijs heeft z’n oude hobby weer opgepakt: fotografie. Hiervoor volgt hij ook een
cursus op de Volksuniversiteit in Zevenaar. Een andere (oude) hobby van hem is
het bouwen van boten, maar dan wel in het klein.
8.
Hoe bevalt de caravan?
Sinds vier jaar is er een nieuwe hobby bijgekomen en wel de caravan. Hiermee
gaan ze het liefst naar een kleine natuurcamping, ergens bij een boer of zo. Dus
als het even kan met de caravan erop uit, fietsen mee en genieten. Bevalt prima.
9.
Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?
Als Carola achter de computer zit staat er op de achtergrond meestal
concertmuziek op. Verder staat Skyradio vaak aan. Naar films gaat Carola niet
zo vaak en als ze naar het theater gaat (hebben een abonnement) is
dat vaak cabaret (Aston Brothers) of musical (muziek met een
verhaal)
En Gijs? De jaren 60 en 70 muziek en dan vooral The Beatles met
The White Album als het beste album. Het is jaren geleden dat Gijs in de
bioscoop is geweest, maar het theater wordt wel regelmatig bezocht (zeker geen
musical).
10.
Lees je graag en zo ja wat?
Voor lezen heeft Carola weinig tijd. Als ze dan wat leest is het meestal over
haar vak of autisme. In de vakanties leest ze meer en houdt van spannende (bv
Da Vinci Code), ontroerende boeken (De Vliegeraar).
Gijs heeft voorkeur voor detectiveverhalen, maar is geen boekwurm.

11. Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat?
Gijs
Carola
Voorgerecht:
Champignonsoep
Garnalencocktail
hoofdgerecht:
Tournedos
Vis
Nagerecht:
IJs
IJs/Chocolademousse
Drinken bij het eten:
Wijn
Witte wijn
12. Kan er binnen onze club nog veranderd of verbeterd worden?
Volgens zowel Carola als Gijs zou de opkomst beter kunnen en moeten er meer
jongere leden bij.
13. Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt?
Erna

Carola en Gijs nu

BADMINTONVERENIGING
“DE RECREANT”
Instructie zaalwacht

















Ieder lid van de vereniging vervult bij toerbeurt de
functie van zaalwacht.
 Per speelavond worden er twee personen
aangewezen, die dan die avond zaalwacht zijn. Een
lijst met leden die zaalwacht hebben wordt steeds
ruim van tevoren gemaild, in het INFO-blad
geplaatst en is ook te vinden op onze site www.derecreant-zevenaar.nl
Indien je niet kunt dien je zelf voor vervanging te zorgen. Telefoonnummers
en mailadressen staan in dit INFO-blad
De zaalwacht zorgt ervoor dat de banen zo snel mogelijk speelklaar gemaakt
worden en dient daarom om acht uur in de zaal aanwezig te zijn. Vanaf die tijd
kunnen we de zaal klaarmaken voor de eerste speelperiode. Gun de vorige
gebruiker ook de tijd en ruimte om de zaal vrij te maken.
In de materiaalruimte hebben wij een kast ( nummer 3 ) waarin onze eigen
spullen staan. Eén van de bestuursleden zal zorgen dat de sleutel van de kast
aanwezig is.
De zaalwacht geeft bij aanvang van de avond voor iedere baan een goede
shuttle uit.
Na het speelklaar maken van de zaal moeten de labels, van de leden die al
aanwezig zijn, op het bord gehangen worden.
De zaalwacht zorgt ervoor dat altijd een persoon bij het labelbord aanwezig is.
De twee aangewezen leden kunnen dus nooit tegelijkertijd spelen.
Om de tijdsduur van iedere partij aan te geven is er een
wekker. Deze moet door de zaalwacht ingesteld worden op
twintig minuten per partij.
Aan het begin van de avond worden de spelers opgehangen
op volgorde van binnenkomst en op baan 1, baan 2 en
vervolgens baan 3. De volgende periode wordt opgehangen
met de nieuwe binnengekomen spelers, aangevuld met
spelers van baan 3 en indien nodig van baan 2
Gedurende de avond hangt de zaalwacht de labels op waarbij
geprobeerd wordt rekening te houden met een redelijke
verdeling van sterkte. In principe speelt iedereen met iedereen.
De zaalwacht draagt er zorg voor dat een speler die de vorige partij niet heeft
gespeeld de volgende partij zeker speelt.
Uitgangspunt moet zijn dat een speler op een avond niet twee keer met of
tegen dezelfde speler speelt, toch zeker niet in twee aansluitende partijen.
Van iedere speelperiode wordt er een lijst bijgehouden. Per periode wordt
genoteerd wie op welke baan heeft gespeeld. Dit door achter de naam en in
de kolom met de begintijd het nummer van de baan te zetten.

Een zeer goed hulpmiddel om te zien wie al eens met of tegen iemand
gespeeld heeft.




Bij een opkomst van meer dan 24 leden, zal/zullen er één of meerdere leden
veertig minuten moeten wachten. Dit dient aangetekend te worden op de 40minutenlijst, zodat deze leden niet de volgende keer weer veertig minuten
moeten wachten.
De zaalwacht houdt ook rekening met spelers die graag twee partijen achter
elkaar willen spelen. Dit kan echter alleen als er voldoende ruimte is.

Let er op dat niet steeds dezelfde personen twee keer achter elkaar spelen.
Dit kun je zien op spelerslijst.






Verzoekpartijen kunnen naar 22.00 worden gehonoreerd.
Tenslotte dragen de zaalwacht en/of de laatste spelers er
zorg voor dat na afloop van de laatste partij alle materialen
weer worden opgeruimd.(Denk aan: kast op slot!)
Problemen, wensen en op- of aanmerkingen over het
zaalwachtgebeuren moet men in eerste instantie aan de
zaalwacht doorgeven. Als dit niet tot een oplossing leidt dan
moet men dit melden aan de technische commissie.
Kun je de afgesproken datum niet, dan moet zelf voor
vervanging zorgen.

De technische commissie,
Piet Gijzen
Rieny Putmans

Najaar 2009
namen

datum

!! MIXX BCZ !!

zondag toernooi

4 september 2009

Ron

+

Wim O

11 september 2009

Piet

+

Bas

18 september 2009

Petra

+

Marjolein

25 september 2009

Ben

+

Rieny

2 oktober 2009

Wim H

+

Peter

9 oktober 2009

Hans K

+

Jan

16 oktober 2009

Rieny

+

Piet

23 oktober 2009

Helen

+

Erna

30 oktober 2009

Frans

+

Jim

6 november 2009

Hans H

+

Brenda

13 november 2009

Theo

+

Wim T

20 november 2009

José

+

Carola

27 november 2009

Frank

+

Leontine

4 december 2009

Peter

+

Miriam

11 december 2009

Tonny

+

Wilma

18 december 2009

Gijs

+

Joop

25 december 2009

Cathrien

+

Jeroen

1 januari 2010

Yvonne

+

Riet

!! MIXX BCZ !!

zondag toernooi

