Van het bestuur
Op het moment van schrijven van dit stukje hebben we nog twee speelavonden
voor de boeg voordat ons “zomerreces” begint. De komende twee maanden
kunnen we de accu weer goed opladen door vakantie te vieren (wat sommigen al
even aan het doen zijn), of gewoon lekker uitrusten zodat we er het nieuwe
seizoen weer volop tegenaan kunnen.
Helaas zullen we het de komende periode zonder Helen, Joop en Johnny moeten
stellen. Helen en Joop hebben per 1 mei (voorlopig) hun lidmaatschap opgezegd
vanwege een verblijf van zes maanden in Indonesië. Johnny dacht waarschijnlijk:
lijkt me een goed plan, en heeft per 1 juli eveneens voorlopig zijn lidmaatschap
opgezegd om ook voor zes maanden naar onze voormalige kolonie te gaan. We
wensen jullie vanaf hier een hele fijne tijd en hopen jullie op enig moment weer
te verwelkomen als lid van onze vereniging.
Zoals de meesten wel gemerkt zullen hebben is het ledental van de dames met
twee gegroeid. Marjolein is weer terug van weggeweest na een langdurige
blessure en Carlijn heeft inmiddels aangetoond haar “mannetje” te staan binnen
onze vereniging
Helaas hebben de diverse acties om leden te werven niet het beoogde resultaat
opgeleverd, maar houd ogen en oren goed open binnen je vrienden-/kennissenkring of familie. Ik wil jullie er nog wel even op attenderen dat de contributie per
1 september 2013 verhoogd wordt naar €8,00 per maand,zoals afgesproken op
de algemene ledenvergadering van 29 maart 2013.
Dit jaar gaat de activiteitencommissie zich buigen over een festiviteit/activiteit
die dan gecombineerd wordt met ons 30-jarig bestaan. Jullie zullen hiervan op de
hoogte worden gehouden, maar de planning is dat dit waarschijnlijk in de maand
september gaat plaatsvinden. `
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en
hopen jullie op 23 augustus a.s. allemaal weer
uitgerust, maar vooral gezond, terug te zien.

Interview met Peter Ullrich
1. Waar kom je oorspronkelijk vandaan ?
Geboren in Surabaja (Indonesie) en op 4-jarige leeftijd naar
Nederland gekomen. Opgegroeid in Arnhem en vervolgens voor
mijn toenmalige werkgever (Luchtmacht) 10 jaar in Duitsland
gewoond en gewerkt. In 1987 terug naar Nederland en in
Zevenaar terecht gekomen. Wonen nu sinds 1995 op ons huidige
plekje aan het station.
2. Hoe ziet je gezin eruit ?
We hebben twee zoons die inmiddels al enige tijd het huis uit zijn, twee
schoondochters, een kleinzoon en twee kleindochters.
3. Wat voor werk doe/deed je ?
Tot mijn pensioen in 2011 bij de Luchtmacht gewerkt. Eerst als vuurleider bij de
geleide wapens in Duitsland, later in Nederland eerst een financieel administratieve
functie en tenslotte als personeelsofficier.
4. Was dat leuk werk en waarom ?
Altijd erg naar mijn zin gehad, door mijn werk veel
van de wereld gezien (o.a. Kreta, Noorwegen,
Spanje, Canada, Amerika). Tijdens mijn loopbaan
twee keer uitgezonden naar Afghanistan voor een
periode van in totaal acht maanden. Hele leerzame
en confronterende tijd geweest waarbij met name de
onderlinge verbondenheid ervoor heeft gezorgd dat
ik hier met een goed gevoel op terugkijk.

5. Hoe lang speel je al badminton ?
Op mijn twaalfde heb ik een badmintoninstuif bezocht en vond het eigenlijk wel leuk.
Ik voetbalde in die periode en badminton kon ik er goed mee combineren. Altijd
recreatief gespeeld, alleen in Duitsland heb ik me aangesloten bij een Duitse
vereniging omdat dat de enige manier was om te blijven badmintonnen.
6. Wat heb je verder nog voor hobby’s ?
Naast sporten (alles wat met een bal te maken heeft, maar vooral squash), klussen in
en om het huis en bij de kinderen, mag ik graag lezen, motorrijden en me met muziek
bezighouden. De computer met zijn vele mogelijkheden is ook een hobby van me.

7. Hoe breng je de zomervakantie door ?
Meestal doen we stedentrips in de zomerperiode omdat we dan toch het meest willen
genieten van ons eigen landje wat nog zoveel te bieden heeft. Als we een langere
periode weggaan doen we dat in januari/februari en dan wel naar een gebied waar het
lekker warm is. Daarnaast maak ik zelf met familie/vrienden kortere of langere
uitstapjes met de motor.
8. Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?
Heb geen echte voorkeur voor muziek. Jaren 60 en 70 muziek blijft leuk om naar te
luisteren, maar ik kan ook genieten van Armin van Buuren of Bruce Springsteen en
Emeli Sande.
Favoriete film: the Bucket List met Jack Nicholson en Morgan Freeman.
Theater: Cabaret in al zijn vormen.
9. Lees je graag en zo ja wat ?
Ik lees veel en meestal thrillers of boeken over onverklaarbare gebeurtenissen.
Daarnaast computerbladen en automagazines.
10. Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat ?
Voorgerecht:
Hoofdgerecht:
Nagerecht:
Drinken bij het eten:

Broodmandje met olijfolie, tapenade en kruidenboter
Tournedos of een pastagerecht
Panna cotta of een dubbele espresso met een glas sambucca
Wijn

Mijn voorkeur gaat uit naar de Italiaanse keuken.
11. Wat denk je dat de club moet doen om meer leden te krijgen ?
Ik denk dat alle mogelijkheden al een keer genoemd zijn en door de club ook zijn
geprobeerd. Initiatief om te gaan badmintonnen moet van mensen zelf komen om zich
bij een club aan te sluiten, dan is in ieder geval de motivatie aanwezig.
12. Kan er binnen onze club nog iets veranderd of verbeterd worden ?
De "3e helft" mag wel wat beter bezocht worden. Het is jammer dat het een min of
meer vast clubje is dat na het spelen nog even onder het genot van een drankje
(alcoholisch en/of non-alcoholisch) in de kantine blijft.
13. Wie wil je graag dat er de volgende keer geinterviewd wordt ?
Als zij nog niet aan de beurt is geweest: Riet Kuijpers.

De Kijk van Shutteltje op de eerste helft van 2013
Door uw bestuur ben ik als buitenstaander en niet lid
gevraagd een stukje te schrijven voor deze info.
Ik heb de cijfers bekeken en kom tot het volgende :
Shutteltje maakt dankbaar gebruik van de door uw
Bestuur beschikbaar gestelde “Spelerslijst”; maakt
daarvan een overzicht en analyseert de gegevens. Ik zal
niet ontkennen dat er een lichte glimlach op mijn lippen
ontstond bij de ontvangst van de nieuwe vormgeving van
deze lijst.
Het is mooier, beter, strakker, gelikter. Complimenten !
Maar u raadt het al. Waarom zou uw Shutteltje dit gaan bespreken. Neerlandicus
als het Shutteltje is, betrapt uw bestuur op een wel erg eenvoudige fout.
Onder de alfabetisch gerangschikte Heren spelers staat :
RIENY THEO THIJS TON WIM
Mij is vroeger op de MAVO geleerd dat deze volgorde niet juist is en :
RIENY THEO THIJS (en dan pas) TON WIM
zou moeten zijn.
Shutteltje bekijkt, controleert en stelt misstanden aan de kaak.
Hierbij dus.
Dan de analyse van de aanwezigheidslijst.
Ik ben donders trots op uw (en een klein beetje mijn) clubje.
De cijfers t/m 24 mei 2013 wijzen het volgende uit:
Het bezoekers aantal is met een dikke 20% (!!!) gestegen t.o.v. 2012.
Shutteltje is daar enorm trots op en het betekent dat uw Bestuur goed bezig is.
Dan als laatste (en niet onbelangrijkste) de :

Gouden Shuttel race !
Kanshebbers voor de Gouden Shuttel zijn :
Dames
Carlijn, Carola, Erna, Petra en Yvonne

Heren
Ben, Frank, Frans, Gijs, Johnny en Ton

Dit betekend niet dat als uw naam er niet bijstaat u geen kans maakt op de zo
fel begeerde trofee. Blijven komen en punten scoren voor die Gouden Shuttel !
Uw bestuur deelde eind vorig jaar de Gouden Shuttel uit aan :
Petra en Frans
Shutteltje wenst u een héél fijne en vooral zonnige vakantie 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. Shutteltje ’s bijdrage
zijn te vinden op www.derecreant-zevenaar.nl

Zaalwacht, een serieuze bezigheid
Als zaalwacht ben je, samen met je medezaalwacht, ruim van te voren aanwezig
om de speelvelden gereed te maken en te zorgen dat het hangbord er staat en
de klok gebruiksklaar is (tijd instellen en de eerste 20 minuten instellen). Deze
spullen staan in kast 3 van de materiaalruimte en één van de aanwezige
bestuursleden heeft daar een sleutel van. Tevens dient er op iedere baan een
goede shuttle aanwezig te zijn. De zaalwacht, geeft indien nodig, een nieuwe
shuttle uit. Dit om te voorkomen dat er in de kokers kapotte shuttles
terechtkomen. Op het bord worden intussen alle namen gehangen van de spelers
die aanwezig zijn en zich al gemeld hebben.
Er wordt door de zaalwacht nu een baanindeling
gemaakt. Er is altijd één “zaalwacht” die speelt en één
“zaalwacht” die de volgende partij ophangt. Hierbij
wordt onder andere rekening gehouden wordt met de
sterkte van de spelers. In het begin zal dat moeilijk
zijn, maar al doende leert men. Op het
zaalwachtformulier dient ingevuld te worden welke
speler wanneer op welke baan speelt. Tot zover niet
erg ingewikkeld natuurlijk.
Voor alle volgende partijen dient er echter rekening gehouden te worden met
enkele “huisregels”. Zo moet een speler die een periode niet heeft gespeeld de
eerstvolgende periode wel spelen. Verder is het wenselijk dat een speler tegen
en met zoveel mogelijk andere spelers speelt. Natuurlijk moeten ook de dames
leuke partijen kunnen spelen en worden deze meestal samen met twee heren
ingedeeld, ofschoon een damesdubbel ook leuk kan zijn.
Voor de volgende partijen hang je in eerste instantie eerst alle spelers die zojuist
niet gespeeld hebben. Vervolgens vul je ze aan met spelers die nog geen twee
keer achter elkaar hebben gespeeld. Houd wel rekening met leden die niet graag
twee keer achter elkaar willen of kunnen spelen. Let er op dat niet steeds
dezelfde personen twee keer achter elkaar spelen (dit kun je dus aflezen op het
zaalwachtformulier. Hierna ga je de zaak verfijnen door te kijken of iedereen met
en tegen iemand speelt die hij nog niet gezien heeft in een eerdere partij. Dit
doe je dus om voor iedere speler na te gaan of dat zo is. Het kost even wat
aandacht maar dit laatste is eigenlijk de grote kracht van het zaalwacht zijn.
Mochten er niet al te veel spelers zijn dan is het soms nodig om geen 3 banen te
hangen maar slechts twee. Dit om meer variatie in de baanindeling te maken,
zodat men toch tegen of met andere spelers speelt.

Bij een opkomst van meer dan 24 leden
zijn er twee mogelijkheden. De eerste
door aan een bestuurslid te vragen om bij
BCZ een baan te mogen gebruiken of op
te zetten. Als het bij BCZ niet druk is
heeft men daar meestal geen bezwaar
tegen. Is het bij BCZ wel druk dan
moeten er één of meerdere spelers twee
partijen (40 minuten) wachten. Hiervoor
is een speciale lijst gemaakt om ook dat
goed bij te houden, zodat deze spelers
voorlopig niet meer aan de beurt zijn om
40 minuten te wachten.
Aan het eind van de avond (vanaf 22:00 uur) wordt het vaak wat rustiger en
kunnen er verzoekpartijen worden aangevraagd bij de zaalwacht. Het blijven
verzoekpartijen, als het nog erg druk is zal daar nog geen gehoor aan worden
gegeven.
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!).

