Beste badmintonners,
Het jaar 2011 zit er weer bijna op. Nog even de kalkoenen en de oliebollen
verwerken en het is weer 2012. Wat gaat het toch snel allemaal. In onze
vereniging gaat het ook snel. Echter niet qua tijd, maar qua aantal leden. Jan
Schlepers heeft inmiddels opgezegd omdat hij te weinig tijd heeft. Joop en
Helen zijn voor een half jaar naar Indonesië gegaan en hebben hun lidmaatschap
(tijdelijk) opgezegd. Hopelijk komen ze in april of mei 2012 weer bij ons
spelen.…..? Op dit moment hebben we dus nog maar 26 leden. We hebben genoeg
gedaan aan de werving, maar ook wij blijven uitzien naar potentiele leden. Als
jullie dat ook doen komen we stukje bij beetje misschien weer op het oude peil.
En, onze penningmeester zal dat ook fijn vinden.
Er waren afgelopen periode enkele spelers die niet optimaal hebben kunnen
spelen. Ton van Vlaanderen huppelt weer voorzichtig rond op de baan en Maarten
Landsbergen is ook weer gesignaleerd. Marjolein Poelstra komt ook weer steeds
vaker een partijtje meeslaan. Hopelijk gaat bij hun allen het herstel voorspoedig.
Wat het “clubkampioenschap” betreft het volgende. Op dit moment is er
eigenlijk nog geen tussenstand op te maken. Er zijn namelijk spelers bij die al 8
partijen hebben gespeeld en er zijn er die nog maar twee partijen hebben
gespeeld. Op een later tijdstip zal de technische commissie meer hierover laten
weten.
De vulling voor ons INFO wordt steeds minder. Ons
verzoek aan iedereen is dan ook om eens na te denken of je
zelf niet iets leuks te vertellen hebt. Ik zal zelf het
voortouw nemen door in de eerstvolgende INFO wat te
gaan vertellen over mijn werk in Yemen en Indonesië. Er
zijn toch wel spelers die een bijzondere vakantie hebben
meegemaakt of een bijzondere hobby hebben. Denk er
eens over na.
Het bestuur wenst jullie allemaal prettige kerstdagen toe een gezellige
jaarwisseling. We zien elkaar dan hopelijk op vrijdag 6 januari 2012 bij de
Nieuwjaars borrel.
Namens het bestuur

Piet Gijzen

Belangrijke data 2012:
Nieuwjaars borrel op 6 januari, spelen tot 22:00 uur
ALV op 23 maart
Laatste speelavond 22 juni
Eerste speelavond nieuwe seizoen 31 augustus
Geen speelavond op vrijdag 20 april

De Kijk van Shutteltje op 2011
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 :
Na Hans St. bedankte Tonny en Jan Sch. in 2011 voor uw vereniging.
Twee nieuwe leden ; Bas en Maarten tekenden samen voor 19 bezoeken. Bas voor 8 en
Maarten voor 11 bezoeken. Een blessure speelde Maarten helaas parten. Het gaat
inmiddels goed met hem.
Van de vrouwen scoort Petra met 32 op de aanwezigheidslijst het beste en is hierbij
kanditate voor een gratis kopje koffie. Dit alles aangeboden door uw betrokken bestuur
maar natuurlijk onder voorbehoud. Carola volgt op de voet met een score van 28.
Bij de heren gaat Gijs met 33 bezoeken aan de leiding. De gratis kop koffie voor hem kan
ernstig in gevaar komen door de score van Frank en Frans. Beide scoren 31 bezoeken.
Mochten Frank en Frans voorbij Gijs komen, zullen de gratis kop koffie moeten delen (...)

De laatste cijfers zijn nog niet bekend, maar het ziet er naar uit dat er méér uren in 2011
zijn geshutteld (is dit goed geschreven?) dan in 2010.
Ook zijn er in 2011 meer ballen dan shuttels geweest.
15 mannen tegenover 11 vrouwen. Da’s een grapje (...)
Op 28 januari van dit jaar vonden uw leden een hoogte punt. Deze avond werd bezocht door
maar liefst 23 leden.
De cijfers wijzen uit dat er meer heren dan dames op de baan waren. Waarschijnlijk om
een buikje weg te werken. Dit zou voor de dames ook goed geweest zijn. Maar die waren
waarschijnlijk in de ontkennings fase. Diepte punt : 30 september. Slechts 9 leden
bezochten de sporthal. Dat zal voor Erna, Marjolijn, Petra, Riet, Ben, Frans, Gijs en de
beide Wim’s even aanpoten zijn geweest, maar ik hoop wel gezellig.
Dit afzettende tegen een een resultaat in 2010 : 20 leden op 26 maart als hoogte punt ; en
4 (...) personen op 2 juli, rekening houdende met het weg werken van Kerst en Oud op
Nieuw buikjes; het weer, vakantie’s en andere onregelmatigheden, kan ik alleen maar
constateren dat het goed gaat met uw vereniging. Dat is leuk, dat is fijn en dat is prettig.

Verantwoording grafiek 2011
U ziet hier een nogal grillige grafiek met betrekking tot het bezoek van u als medelid van
de Recreant.
In week 13 is het bezoek 0. Toen vond het Mix Tournooiplaats. Week 15 geeft ook een 0
score.
Toen was Televisie Gelderland aanwezig. Het is Shutteltje trouwens onduidelijk hoe er
opnamen gemaakt zijn zonder spelers, maar dat kan aan mij liggen...
Tussen week 25 en 28 waren er geen spelen i.v.m. vakantie.
Shutteltje is tevreden met jullie. Toch even een waarschuwing. Gezien de ontwikkelingen
de komende jaren op financieel gebied is het van belang dat er extra inkomsten komen. Het
wordt er de komende jaren niet vrolijker op. Extra inkomsten zijn makkelijk te maken.
Sleep vrienden, vriendinnen, famieleden en anderen mee naar je vereniging. Maak ze lid van
je vereniging !
Shutteltje wenst jullie een héél fijn Kerstfeest en een knallend Oud en Nieuw.

Interview met Piet Gijzen
1.

Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
Ik kom oorspronkelijk uit het West-Brabantse Roosendaal.

2. Hoe ben je in Zevenaar terecht gekomen?
Na een aantal jaren in Indonesië gewerkt te hebben kon ik een keuze maken uit twee banen. Eén op
de universiteit in Delft of één op Bosbouw- en Cultuurtechnische School te Velp. Daar mij de
omgeving van Velp meer aansprak dan die van Delft is het dus Velp geworden. Zevenaar kende ik al
een beetje omdat ik voordat ik naar Indonesië ging al een jaartje in Babberich heb gewoond.
3. Wat voor werk deed je en waar?
Werken doe ik nu niet meer voor een baas. Sinds 1963 heb ik gewerkt als landmeetkundige.
Begonnen bij Rijkswaterstaat op de tekenkamer in Goes. Hier vervaardigde we kaarten voor het
ontwerp en beheer van rijkwegen, kanalen, rivieren en de kust. In 1966 kwam ik in de buitendienst en
verzamelde ik dus de gegevens die voor bovenstaande kaarten nodig waren. Ook werden de assen en
grenzen van nieuwe wegen en kanalen uitgezet en moesten we de plaats aangeven waar de viaducten
en bruggen moesten komen.
4. Is dat leuk werk en waarom?
Het was heel leuk, vooral in de buitendienst. Gezellige collega’s, tussen de middag “lunchen “ in de
kroeg en daarbij dan meestal biljarten. Ook de verscheidenheid aan plaatsen waar ik gewerkt en
gewoond heb was interessant. Bij Rijkswaterstaat heb ik 15
jaar gewerkt met als standplaatsen: Goes, Eindhoven,
Woudenberg, Roosendaal en Oosterhout (Nbr). Hierbij was
het werkterrein Oost-Brabant, Utrecht, en West-Brabant.
Na Rijkswaterstaat heb ik in 1978 mijn neus uitgestoken
bij de Heidemij (nu Arcadis). Hiervoor verhuisde ik naar
Weert, Babberich en Wouw. Het werk hier was iets anders
dan bij RWS. Nu kwam er ook nog inventarisatie bij kijken
en het vervaardigen van hoogtelijnen kaarten. Voor de
Heidemij heb ik gewerkt in Limburg, Groningen, Drenthe,
Noord-Brabant, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Yemen. In Duitsland heb ik diverse
nieuwe grenzen uitgezet voor ruilverkavelingen net over de
grens bij Roermond. In Yemen moest ik de afstand en het
hoogteverschil bepalen van geboorde waterputten en het
dorp. Dit om de grootte en sterkte van de pomp te kunnen
uitrekenen. Het is inmiddels 1983 en ben toen voor de
eerste keer naar Indonesië naar de plaats Merauke op

Irian-Jaya (vroeger Nieuw-Guinea) Daar moesten we kijken of bepaalde delen van het oerwoud
geschikt gemaakt konden worden voor landbouw. (Toen en nu en delicaat onderwerp). Voor dat werk
verbleef ik de meeste tijd in het oerwoud in zelfgemaakte
tentenkampen. Bij terugkomst in Nederland ben ik bij Elma
in Wouw gaan wonen en vervolgens dus als docent op de BCS
te Velp gaan werken. In 1886 zijn we toen naar Zevenaar
verhuisd. We zijn er nog niet, want in 1988 vroeg de
Heidemij weer of ik naar Indonesië wilde nu met het hele
gezin en naar de zuidkust van Sumatra. Ik heb daar twee
jaar doorgebracht en me bezig gehouden met het
registreren van boeren en hun land om dit later weer
“eerlijk” te verdelen. In die tijd heb ik ook een “studiereis” mogen maken naar Bangladesh. Elma en
de kinderen zijn na een jaar weer teruggegaan (ging moeilijk met het lesgeven van de kinderen). Bij
terugkomst uit Indonesië kon ik gaan werken bij Kontek, een landmeetkundig bureau in Lelystad. Ook
hier was het werkterrein weer zeer divers, van Texel tot
Maastricht en van Den Haag tot Almelo ,m.a.w weer heel
Nederland gehad vanuit Zevenaar (80.000 km/jaar
autorijden). Als laatste ben ik weer naar Rijkswaterstaat
gegaan met als standplaatsen Willemstad (West-Brabant),
Arnhem en Utrecht. De laatste jaren als projectleider, wat
dus meer binnenwerk was. In juni 2010 ben ik gestopt met
werken.
Als er belangstelling voor is zal ik in de volgende Info
uitgebreider ingaan op mijn werk in Yemen en Indonesië
a.

Hoe lang speel je al badminton?

Sinds 1972 speel ik al badminton. Begonnen in Wagenberg (bij Oosterhout in Noord-Brabant)
vervolgens in Someren (vanuit Weert), daarna bij Didam en sinds 1995 bij “ De Recreant ”.
5. Wat heb je verder nog voor hobby’s?
Ik mag graag allerlei klussen doen. Zoals terrassen ophalen, schuurtjes maken, schilderen. Verder
loop ik regelmatig nu de Vierdaagse van Nijmegen (3x al) en ook mag ik graag een stukje fietsen.
Daarnaast ben ik nog bridge gaan leren en speel nu minimaal 2x bridge op een club. Van een club ben
ik inmiddels secretaris geworden.
Ook vind ik het nog leuk om les te geven in landmeten. Ik doe dat nog regelmatig.
6. Hoe breng je de zomervakantie door
Meestal huren we een huis van een particulier met een zwembad in de tuin en vooral een beetje in
het zuiden van Frankrijk. Maar we hebben dit ook gedaan in Italië, Tsjechië en Portugal.
7. Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?
Mijn favoriete muziek is wat er op bv 3fm gedraaid wordt. Verder is oude jazz ook een favoriet van
mij. Films kijk ik bijna niet. Als ik naar het theater kies ik voor mezelf cabaret uit. Nu hebben we
een abonnement in het Musiater met van alles wat.

8. Lees je graag en zo ja wat.
Lezen doe ik alleen op vakantie. De boeken die ik dan lees zijn vaak detectives.

9. Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat?
Voorgerecht:
Hoofdgerecht:
Nagerecht:
Drinken bij het eten:

escargots
entrecote
ijs
Bier of een wijntje

10. Wat moet de badmintonclub doen om meer leden te krijgen?
De leden moeten zelf actiever zoeken naar nieuwe leden bij buren, vrienden en bekenden.
11. Kan er binnen onze club nog veranderd of verbeterd worden?
Jazeker. De club staat bekend als een zeer sociale gericht. Dit is ontstaan uit het verleden toen we
nog een eigen “kantine” hadden. Iedereen zat daar ook na het badmintonnen lekker nog een uurtje of
meer na te kletsen. Dit zou ik graag ook nu weer zien. Na afloop even een drankje in de kantine.
Gerookt wordt er daar niet meer dus dat kan geen belemmering meer zijn.
12. Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt?
Henny Zondergeld
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??? Kun je niet ???
Dan behoor je zelf
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