Van het bestuur.
Het is weer zover. Het seizoen 2010-2011 zit er bijna op. De één is al op vakantie
geweest, een ander is nu ergens aan het luieren en weer anderen hebben zojuist
een camping in Italië geboekt.
Ook dit is weer een digitale nieuwsbrief en dus altijd te
bekijken op onze website. Wil je een papieren versie? Dan
print je hem toch gewoon uit.
Vorig jaar hadden we het genoegen dat Hans Stokreef weer
lid werd, maar na een jaartje bleek dat het voor hem toch
niet vol te houden was. Helaas heeft hij het lidmaatschap
opgezegd.
Wel hebben we sinds kort Bas Peperkamp weer in ons midden. Hij heeft een andere
baan en kan daardoor de vrijdagavond komen badmintonnen. Welkom terug Bas.
Marjolein hebben we al een tijdje niet gezien omdat ze nog steeds geblesseerd is.
Ze zit nu te wachten op een oproep voor een tweede operatie aan haar hand.
Hopelijk wordt je snel geholpen Marjolein en zien we je weer lekker op de baan
rondspringen.
Omdat de belangstelling voor een hele dag toernooi op een zondag sterk is
afgenomen, heeft het bestuur besloten om komend seizoen te starten met een
onderlinge competitie. Vanaf 9 september 2011 zullen elke 2e vrijdag van de maand
de uitslagen van de partijen worden genoteerd en aan het eind van de
periode zal er dan een clubkampioen uit komen. Hoe dit verder
uitgewerkt wordt krijgen jullie nog te horen op de eerste speeldag na
de zomervakantie, namelijk 2 september 2011.
Nog even enkele belangrijke data voor het komende seizoen:
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Iedereen een prettige vakantie toegewenst

Interview met Jan Snik
1.

Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
Ik kom oorspronkelijk uit Doesburg en ben daarna naar Rheden verhuisd en sinds een paar jaar woon
ik in Zevenaar

2. Hoe ben je in Zevenaar terecht gekomen?
Wij wilden al eerder ergens anders gaan wonen en we kwamen op Zevenaar uit doordat onze dochter
daar ook al woonde en ook de familie van mijn vrouw.
3. Wat voor werk doe je en waar
Werken doe ik niet meer. Voorheen heb ik gewerkt als slijper en als meet- en regeltechnicus
4. Is dat leuk werk en waarom?
Het was leuk, interessant en uitdagend
5. Hoe lang speel je al badminton?
Sinds 4 september 2009 speel ik bij de recreant. Ongeveer 35 jaar geleden heb ik ook een jaar of 5
badminton gespeeld bij RHEBAD in Rheden
6. Wat heb je verder nog voor hobby’s?
Ik fotografeer graag, doe wat aan modelbouw, mag graag een hengeltje uitgooien en doe aan nog een
andere sport????.
Bij fotograferen moet je nog steeds aan analoog denken en dan natuurfoto’s tijdens een wandeling
door het bos. Ook tijdens de vakantie maak ik veel foto’s. De foto’s laat ik op een schijf zetten en
de afdrukken gaan in een album
Tegenwoordig fotografeer ik ook nog wel eens digitaal met het toestel van mijn vrouw.

7. Wat voor “vissen” doe je dan?
Ik vis altijd overdag in de binnenwateren. Eén keer per jaar ga ik
wel eens zeevissen en een paar keer per jaar probeer ik forellen
te vangen

8. Hoe breng je de zomervakantie door
Met de caravan erop uit. Naar de Moezel, Italië, Tsjechië .
9. Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?
Mijn favoriete muziek is country en bleus. Als ik een film kijk is dat een actiefilm. Naar theater ga
ik bijna nooit.
10. Doe je zelf ook iets aan muziek?
Ja ik speel gitaar en ben sinds kort ook aan het leren om een banjo te bespelen
11. Lees je graag en zo ja wat.
Ik lees alleen maar wat maandbladen over vissen, camping en hobby.
12. Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat?
Voorgerecht:
Hoofdgerecht:
Nagerecht:
Drinken bij het eten:

wantangsoep (groente- of kippensoep)
spareribs, karbonade (speklapje of verse worst)
ijs
Bier of een wijntje

13. Wat moet de badmintonclub doen om meer leden te krijgen?
Wat meer “adverteren” in de streekbladen en alle leden aansporen om in hun
eigen omgeving rond te kijken naar potentiële leden.

14. Kan er binnen onze club nog veranderd of verbeterd worden?
Jazeker. Als er aspirant leden komen, neem die dan even apart en gooi ze niet meteen in het diepe.
Leg dus eerst de spelregels nog eens goed uit en speel dan een rustig oefenpartijtje met ze.
Waarschijnlijk komen ze dan wel nog een keer terug.

15. Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt?
Petra Gielen

De Recreant was door Omroep Gelderland uitgenodigd voor een uitzending van het
programma Hallo!? In het begin waren er veel leden enthousiast, maar uiteindelijk
gingen we op vrijdag 15 april 2011, er was toch geen badminton door het Labyellov
toernooi, met z’n zevenen naar Arnhem. De ontvangst was vriendelijk en er stond voor
ons koffie of thee en een plak krentenbrood met of zonder echte boter klaar. En het
bleef niet bij één plak, want doordat meer mensen zich hadden aangemeld dan er zijn
gekomen, was er meer dan voldoende.
Even na zes uur werden we naar de studio gebracht en de floormanager wees ons de
zitplaatsen aan, tenminste dat was de bedoeling. Je moet je als vereniging laten zien,
dus zochten wij onze eigen strategische zitplek op, regelmatig goed in beeld. Helaas
waren we de spandoeken vergeten.
De presentatoren Rob Kleijs en Irene ten Voorde hadden in deze uitzending drie thema
onderwerpen met gasten. Tussen deze onderdelen door waren er korte reportages uit
de provincie.
Bert Heerink (bekend als leadzanger van Vandenberg, maar ook als solo-artiest) schoof
aan. Hij blikte vooruit op de Eddy Christiani-awards van die week daarop. Maar hij
vertelde ook over een heel nieuw avontuur waar hij zich in gaat storten. Bert zoals we
hem nog niet kenden! Hij gaat in het Frans zingen.
Miss Gelderland en Didie Schackman
Op 17 april is de Miss Gelderland verkiezing geweest. En dan vraag je je: leeft zo'n
verkiezing nog wel? Wie deden er mee en wat wilden de dames er mee bereiken? Alle 12
kanshebsters lieten zich van hun beste kant zien.
Aan tafel Miss Gelderland én Miss Holland Didie Schackman. Zij won de titel in 1995
maar heeft niet alleen maar goede herinneringen aan die tijd.
Marius en Geert Prein
Marius Prein is poppenspeler, 80 jaar oud en de bedenker van het land van Jan Klaassen
in Braamt, bij Doetinchem. De oude rot treedt nog steeds op met zijn poppen. Zijn zoon
Geert bedacht een museum voor Marius dat met Pasen geopend is. Beide heren zaten
aan de tafel met hun mooiste poppen.
Het was een leuke ervaring en we hebben de avond afgesloten met een etentje.

En wil je de uitzending terugzien?
http://www.omroepgelderland.nl/web/Uitzendinggemist.htm?datum=15042011&programma=&id=60214
Piet, Riet, Joop, Helen, Frank, Carola en Gijs
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Wie weet ons te vertellen welke “Recreant “ het baasje van deze
leuke hond is?
We verloten een lekker flesje wijn onder de goede inzendingen.
Stuur je oplossing voor het begin van het nieuwe seizoen naar
bsbstolk@gmail.com

