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SPOTLIGHT Kerst 2017 
 
Voor jullie ligt alweer de 
Kersteditie van het Spotlichtje van dit seizoen. Veel 
leesplezier! 

 
In de afgelopen periode is er toch nog meer gebeurd dan we hadden 
kunnen denken.  Via de website en Facebook besteden we regelmatig 
aandacht aan de leuke weetjes en nieuwigheden. Kijk daar dus regelmatig 
op.  
 
SPOTWEETJES 
❖ Weten jullie dat we zaterdag 20 januari 2018 weer onze jaarlijkse 

Badmintonmanifestatie houden in het 
winkelcentrum de Winkelhof? We staan 
er weer met een stand, een TV en een 
klein badmintonveld, waarop gespeeld 
kan worden door leden van onze 
vereniging. Mook bezoekers van het 
winkelcentrum kunnen spelen en ervaren 
hoe leuk badminton is.  
Om 12:00 uur zullen we een paar 
demonstraties geven van hoogstaand 
badminton. De demonstraties worden 
verzorgd door leden van het succesvolle 
competitieteam en de beste jeugdspeler die we nu hebben. Kom 
kijken en ondersteun ons door jouw aanwezigheid. Let goed op de 
berichtgeving in de kranten en op de website. 

❖ Weten jullie dat we elk jaar samen met BC Shuttlewoude het 
Oliebollentoernooi organiseren? Dit jaar 
wordt het Oliebollentoernooi gespeeld bij 
en georganiseerd door BC Shuttlewoude. 
Het toernooi wordt gespeeld in de Klaverhal 
in Zoeterwoude op vrijdag 29 december. We 

zijn allemaal uitgenodigd. Komt allen naar het “lekkerste” toernooi 
van dit jaar. 

❖ Jammer maar we moeten melden dat we nog steeds leden hebben 
die geblesseerd zijn. We wensen David Fliers, Yanto 
Supriyanto en René Vonk, Pepijn van Empelen een 
goed en voorspoedig herstel toe! We hopen jullie in het 
nieuwe jaar weer gezond en wel te mogen begroeten!  

❖ Weten jullie dat John Wallaard samen met Ronald Kluivers bezig is 
een spelletjesavond te organiseren? 
Deze zal op 17 februari 2018 
gehouden worden in de kantine van 
Sporthal De Bloemerd. Bereid je voor 
op leuke en spannende spellen en we 
nodigen jullie hiervoor nu al uit. Let op 
nadere berichtgeving hierover op onze 
website of via de mail. 

❖ Weten jullie dat we ook een bowlingavond 
in de planning hebben staan verderop in 
2018, namelijk op zaterdag 17 maart 2018. 
Via de mail en de website zullen we jullie 
hierover tijdig informeren. 

❖ Vorige keer meldden we dat Loek Noordman spelers zocht om een 
team te formeren in de 5e klasse. Deze zoektocht is geëindigd, omdat 
de spelers die hij op het oog had nu allemaal in de 7e klasse spelen. 
Door nu twee jaren achter elkaar te promoveren komen we 
uiteindelijk ook in de 5e klasse terecht, toch?  

❖ Weten jullie dat (zoals we de vorige keer meldden) BC de Spotvogels 
is aangesloten bij SponsorKliks? Het principe is heel eenvoudig. Je 
doet een aankoop via een bij jou bekende en vertrouwde webwinkel 
en de club krijgt via SponsorKliks automatisch een kleine commissie 
over het bestelde bedrag. Via onze website kan je je aankopen doen. 
Het sponsordoel is al gekozen, je hoeft alleen nog maar de webwinkel 
te kiezen. Bijvoorbeeld: Zalando, Coolblue, Blokker, Thuisbezorgd, 
BOL.com, Wehkamp, Media markt en nog veel meer. Nagenoeg alle 
bekende webwinkels doen hieraan mee.  

http://www.spotvogels.nl/
https://www.facebook.com/despotvogels/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.spotvogels.nl/
http://www.spotvogels.nl/spelen.php
http://www.spotvogels.nl/sponsorkliks.php
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❖ Weten jullie dat we weer een introductiecursus badminton gaan 
geven van 6 weken?  
We starten op woensdag 31 januari 2018. 
We zullen hiervoor de publiciteit zoeken 
en deze aanbieding tijdens de Badminton-
manifestatie aankondigen. De deelnemers 
kunnen zich ook aanmelden voor het 
Valentijn- en Voorjaars-toernooi om extra 
ervaring op te doen. De kosten van deze 6 
weken durende introductiecursus zijn 
€ 30,- en de trainingen worden gegeven 
door John Wallaard. Voor leden van BC 
de Spotvogels is deelname aan deze 
introductiecursus gratis! 

 
Maak even kennis met onze penningmeester 

Mijn naam is Petra Borreman en ik ben sinds kort 

penningmeester van de Spotvogels en daarmee ook lid van 

het bestuur en al weer een jaar verantwoordelijk voor de 

website.  

23 Jaar heb ik in de ICT-wereld gewerkt: van programmeur 

tot helpdeskmedewerker, van verkoopbinnendienst tot 

beheerder van het CRM-pakket. Maar het programmeren is eigenlijk altijd 

de rode draad binnen mijn werkzaamheden geweest.  

Daarom vind ik het ook erg fijn dat ik de website van de Spotvogels heb 

mogen ontwikkelen.  

Verder heb ik ook nog mijn ouderwetse handwerkhobby haken en breien. 

Ik maak voornamelijk tassen of knuffelbeesten. Voorlopig liggen die 

spullen in de kast want het heeft me een hele zere elleboog opgeleverd.  

Toen ik een jaar of twaalf was speelde ik ook bij de Spotvogels en 

(ondanks de puberteit en geen zin meer om zondagochtend vroeg op te 

staan) ben ik badminton altijd leuk blijven vinden. Nu is mijn jongste 

dochter Manou ook lid van de club. En op zondagochtend als haar vader 

gaat mountainbiken in het bos en mijn oudste dochter een gat in de dag 

slaapt, sta ik weer samen met haar op de baan in de Bloemerd. 
 
Beaujolaistoernooi  
Traditiegetrouw organiseert BC de Spotvogels elk 
jaar, bij het uitkomen van de nieuwe Beaujolais 
primeur wijnen, een recreatief Beaujolaistoernooi.  
Woensdag 22 november vond dit evenement plaats in de sportzaal De 
Bloemerd. De wijn van de eerste persing kon tijdens de pauzes van het 
toernooi worden geproefd en gekeurd. De evenementen commissie had 
uiteraard ook gedacht aan diegenen die geen wijn of alcohol (of deze nog 
niet mogen) nuttigen! Voor hen stond uiteraard een alcoholvrij drankje 
klaar. Daarnaast stonden er schalen met lekkere nootjes en chips waar 
ook flink van is genuttigd!  
Tussendoor werd uiteraard stevig 
en bijzonder fanatiek 
gebadmintond, maar er is ook heel 
veel gelachen! 
Aan het eind van de avond werden 
de punten opgeteld en prijzen 
uitgereikt. De winnaars dit jaar 
waren drie mannen die de glaasjes 
Beaujolais heerlijk vonden en 
daarom veelvuldig hebben bijgevuld. De winnaars waren de heren Gerrit 
Hoek (overall winnaar), Cor van den Boogaard en Pepijn van Empelen 
deelden de 2e plaats. Uiteraard waren de prijzen zoals het hoort voor 
iedereen gelijk: een wijnglas gevuld met een druivenmix.   
Voor meer foto’s zie onze Facebookpagina. Onze uitdrukkelijke dank gaat 
uit naar de Evenementencommissie die deze avond heeft georganiseerd.  
 
De najaar competitie (door Ronald Kluivers) 
De Spotvogels zijn begin dit jaar voorzichtig begonnen met een 
herenteam in de voorjaarscompetitie. Puur op resultaat bekeken was het 
niet zo’n succes, maar de Spotvogels hadden de smaak te pakken. Daarom 

http://www.spotvogels.nl/
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hebben we nu ook een mix-team in de competitie en die doen het heel 
verdienstelijk. Hieronder een paar korte verslagen. 
De eerste wedstrijd was een uitwedstrijd bij en in Nieuwkoop. Een beetje 
gespannen gingen we op weg om een paar uur later met een “big smile” 
en een 7-1 overwinning op zak weer op huis aan te gaan. 
De volgende wedstrijd was thuis tegen Drop Shot. Gesterkt door een 
weddenschap (de eerste 8-0 overwinning is een fles port waard) gingen 
we fanatiek van start. We gaven slechts 1 set af dus daar was de  
8-0- overwinning, en een lekker fles port ☺. Wedstrijd nummer drie was 
tegen ABC Swindregt. Het werd een lange spannende wedstrijd. Lang, 
omdat we slechts op 1 veld konden spelen. En spannend vanwege het 
scoreverloop. Na 5 partijen stonden we 3-2 achter, maar toen sloegen de 
Spotvogeltjes toe en wonnen we de wedstrijd met 5-3. 
Wederom een uitwedstrijd en dit keer in en tegen Voorburg. Ook weer 
een spannende wedstrijd tegen een directe concurrent voor de bovenste 
plaatsen in de competitie.  
Na een 4-2 achterstand hebben we er toch nog een 4-4 uit kunnen slepen. 
(Hier is ook een mooie traditie gestart en wel “het nuttigen van een door 
de thuisspelende ploeg zelfgemaakte taart” jammie…) 
Onze vijfde wedstrijd was weer thuis tegen DEO. Gewapend met een 
overheerlijke zelfgemaakte taart (grote klasse Tessa !!!!) bonden we de 
strijd aan. Na een daverende start stonden we met 4-0 voor> Helaas 
konden we dat niet doortrekken, maar haalden we wel weer een 
overwinning binnen met 5-3. Onze vijfde wedstrijd was weer thuis tegen 
DEO. 
Nogmaals thuis (dus ook weer een heerlijk zelfgemaakt culinair 
hoogstandje, dit keer verzorgd door Nienke).  
Nieuwerkerk was dit keer ons “slachtoffer” en ook deze tegenstander 
werd met een 5-3 nederlaag weer naar huis gestuurd. 
De laatste tegenstander (we zijn halverwege de competitie) is Valken. De 
dames deden het weer fantastisch, alleen de heren verloren wedstrijden 
en een 6-2 overwinning was het resultaat. 
Voor wedstrijd acht kwam Nieuwkoop op bezoek. Naast de lekkere (dit 
keer hartige) hapjes gemaakt door Martin werd Nieuwkoop ook 
getrakteerd op een 6-2 nederlaag. 

Voor wedstrijd negen moesten we naar Drop Shot. Met een mooie  
5-3 overwinning rijker en een broek armer (het was best koud die dag ☺) 
konden we nog steeds ongeslagen weer naar huis. (Speciale dank aan 
Maureen die ons uit de brand heeft geholpen door mee te spelen). 
Wedstrijd tien is door het slechte weer (code oranje) afgelast. We hebben 
deze dag wel even getraind en de overheerlijke taart, die Hilde had 
gemaakt, opgegeten. Wordt vervolgd…. 
 
Een inkijkje in het leven van BC De Spotvogels Team 1  
(Door teamcaptain Pepijn van Empelen) 
Wie zijn nu toch die teamleden 
van De Spotvogels 1, bij de 
senioren en momenteel de 
nummer 1 van competitie 
zevende klasse, afdeling 2? Bekijk 
de actuele stand op onze website. 
Om meer licht te werpen op deze 
zaak, gingen de teamleden over 
tot introspectie. Bijgaand een 
samenvatting van de bevindingen. 
Het team kent een bulk van leden, 
waarvan er in de regel 7 actief 
participeren. Vier mannen en drie 
vrouwen.  
 
Op de foto van links naar rechts staand: Tessa, Nienke, Pepijn, Hilde, 
Martin en gehurkt: Gunawan en Ronald. 
Wij stellen de leden even in willekeurige volgorde aan uw voor: 
❖ Martin, 32, die geboren en getogen is in Groningen, en zijn 

geaardheid niet verbloemt. 
❖ Nienke, 41, die inmiddels al 13 jaar het geluk deelt met haar vroegere 

baas, en hun twee kinderen van respectievelijk 10 en 5. 
❖ Tessa, het broekie van het team (27 jaren), die een lange 

afstandsrelatie onderhoudt met een vreselijk leuke, aardige 

http://www.spotvogels.nl/
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wiskundige, en sinds dit jaar niet meer op een studentenkamer 
woont. 

❖ Pepijn, 44, Amsterdammer van origine, maar tegenwoordig wonend 
in het deel van Leiden met de grootste afstand tot Leiderdorp. 

❖ Hilde, 39, wonend in een gezin met 2 dochters, die graag potjes pasta 
en pindakaas mee neemt op vakantie. 

❖ Ronald, 47, die geen snor mag dragen omdat hij anders ruzie krijgt 
met Marja. 

❖ Gunawan, 57, opgegroeid in Indonesië, en die boft omdat hij bij dit 
schrijven op vakantie is naar Hong Kong, en daar Oud en Nieuw viert. 

Om wat verdere inzichten op te doen, hebben de teamleden elkaar aan 
de tand gevoeld. Hier kwamen een aantal wetenswaardigheden naar 
voren die we u niet willen onthouden. Laten we beginnen met breaking 
news: Martin is in blijde verwachting. Hij had hierbij hulp van zijn vrouw. 
Zo dat is eruit, dan nu een samenvatting van een aantal verkenningen. 
 
Waarom badmintonnen de teamleden, en waarom bij de Spotvogels? 
Martin badmintont al 4 jaar. Hij badmintont bij de Spotvogels, omdat de 
sporthal om de hoek ligt, waar hij woont, en hij niet van fietsen houdt. 
Gunawan is het badmintonnen met de paplepel ingegoten. In Indonesië 
was badminton de nationale sport. Hij speelt dan ook vanaf de 
basisschool. Nienke zit nu 1 jaar bij de Spotvogels. Oorspronkelijk was ze 
gestart met hardlopen, maar dat was toch maar saai. In badminton heeft 
ze de teamsport gevonden.  
Tessa is grootgebracht in een 
badmintonfamilie. Badmintonnen zit als 
het ware in haar bloed. Dat zij bij 
Spotvogels terecht gekomen is, is het 
gevolg van een uitgekiende Spotvogel 
marketingstrategie. Zij belandde nog 
niet zo lang geleden in Leiderdorp en 
vond op Facebook de groep 'je bent een Leiderdorper als…. '. Haar 
participatie binnen de Spotvogels is dan ook een inburgeringsmaatregel. 
Pepijn speelt inmiddels alweer 1,5 jaar bij de Spotvogels, maar heeft in 
zijn jonge jaren ook al 12 jaar gebadmintond. Hoewel Spotvogels niet per 

se logisch is (hij woont om de hoek van BC Leiden) is hij uiteindelijk, via 
een toernooi uitnodiging van zijn TNO-collega Hilde, in contact gekomen 
en enthousiast geraakt. Overigens waren daar twee toernooien voor 
nodig. Het eerste 'Glow in the Dark' toernooi riep vooral frustratie op en 
deed vermoeden dat hij het badmintonnen totaal was verleerd. 
Ronald badmintont nu 3 jaar. Hij dacht met badminton de ideale sport te 
hebben gevonden, waaraan zowel hij als Marja konden deelnemen. 
Helaas heeft Marja moeten 
afhaken, maar ze delen hun passie 
nog wel binnen de context van de 
evenementencommissie.  
Hilde speelt 7 jaar badminton 
(waarvan 1 jaar als tiener), met 
twee zwangerschapsintermezzo's. 
Zij startte samen met Fleur, maar 
is inmiddels het fanatiekere lid van de twee, waarbij wordt aangetekend 
dat Fleur ook haar intermezzo zal aanvangen. 
  
Wat doet team 1 in het dagelijks leven? 
Martin is proces veiligheidsingenieur bij Tata Steel. Hij heeft Scheikunde 
gestudeerd. Hilde (en ook Pepijn) is onderzoeker bij TNO in Leiden, en 
houdt zich bezig met gedragsverandering gericht op het bevorderen van 
gezondheid. Gunawan zit in de telecommunicatie (studeerde ooit 
informatica) en had een eigen bedrijf, welke nu onderdeel is van NTT. 
Nienke (industrieel ontwerper) is projectleider bij Johnson & Johnson en 
houdt zich bezig met borstprotheses. Daarnaast heeft zij een eigen bedrijf 
'Schminken met Nienke'. Ronald is systeembeheerder bij Universiteit 
Leiden, ook tijdens de minder leuke uren van de week. Tessa (Religious 
Studies) werkt als assistent uitgever bij Brill, een academische uitgeverij. 
  
Buiten het dagelijks leven kennen de teamleden verschillende hobby's. 
Tessa bakt graag taart. Ronald speelt snooker, kijkt graag voetbal (de 
aantekeningen suggereren dat hij vroeger naar Feijenoord keek..., voor 
eenieder die wil weten wat dat vroeger betekent, ga te rade bij Ronald).  

http://www.spotvogels.nl/
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Gunawan houdt van verre reizen. VS, China, Indonesië... maar zijn natte 
droom is Mars. (Bij Nienke leverde deze vraag alleen twee rode wangen 
op). Nienke heeft van haar hobby haar bedrijf gemaakt. Maar daarbuiten 
is zij actief vrijwilliger tijdens medische 
missies voor kinderen met een hazenlip. Dit 
jaar gaat zij naar Guatemala. Daar gaat zij 
naar toe om de kinderen die een operatie 
ondergaan, gerust te stellen en het verblijf 
wat aangenamer te maken, door o.a. de 
kinderen te schminken. Martin houdt zich 
graag nog bezig met alle andere racketsporten. Hilde is een 
muziekliefhebber en concertbeest. Recent ging ze nog in één week naar 
Kensington en Nothing but Thieves. Pepijn houdt zich naast badminton 
bezig met fietsen, heeft een bootje als nieuwe hobby en is dol op winter 
BBQ.  
Tot slot, willen we u verlaten met een kijkje in de (zelf gerapporteerde) 
psyche van de spelers. 
Ronald: objectief/haantje de laatste 
Pepijn: enthousiast, en een beetje chaotisch 
Tessa: Empathisch, sarcastisch 
Gunawan: Koppig (het verslag rapporteert niet over goede 
eigenschappen…, maar die heeft hij natuurlijk wel :-)) 
Nienke: kan niet tegen kritiek/is doelgericht 
Martin: avontuurlijk/Groninger 

Hilde: Behulpzaam/onzeker (vooral bij het opslaan 😊). 
  
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:  
Bij de jeugd mogen we dit keer Sam Kempers 
verwelkomen.  
Bij de senioren mogen we Arie Oorschot (wederom), 
Yvette Berg en  Tessa Versteegen verwelkomen.  
Tessa en Yvette zijn speciaal lid in verband met deelname aan de dames 
voorjaarscompetitie. 
Van harte welkom. Wij hopen dat jullie heel veel plezier beleven aan het 
badmintonspel bij de Spotvogels.  

Als nieuw proeflid is ingeschreven Kenge Stechell-Walen. Welkom en 
maak er een mooie proefperiode van en vergeet niet te genieten! 
Van de eerdere proefleden heeft alleen Sam zich aangemeld als regulier 
lid; wel zijn er nog twee spelend in hun “proefperiode”. 
 
 
De mens achter de badmintonner  
Tobias Fleur 
 
 
 
1) hoe heet je? Tobias Fleur 
2) hoe oud ben je? 17 
3) Naar welke school ga je? Het Stedelijk Gymnasium 
4) Wat wil je later studeren? Ik wil graag computer science studeren. 
5) Wat zou je later willen worden? Ik wil graag game developer worden 
6) speel je badminton als recreant of doe je ook mee aan de competitie?  
     Ik doe ook mee aan de competitie. 
7) wat is je favoriete sport?  Mijn favoriete sport is badminton, omdat        
     het een goede balans is tussen techniek en conditie. 
8) wat is je favoriete kleur? Groen 
9) wat is je favoriete boek? A hitchhiker’s guide to the galaxy  
10) wie is je favoriete schrijver? Douglass Adams 
11) wat is je favoriete film? The Room 
12) wat is je favoriete muziek? Danse Macabre (Saint-Saëns) 
13) speel jij een muziekinstrument? Ja, ik speel harp. 
14) wat is je favoriete maaltijd? Nasi Goreng met vegetarische spekjes 
15) wat is je favoriete drankje? Espresso 
16) wat is je favoriete lekkernij/snoepgoed/snack? Baklava 
17) wat is je favoriete vakantieland? Australië 
18) we mogen je meteen wakker maken voor...... helemaal niets. 
19) wat is je ultieme Kerstwens? Dat vind ik een moeilijke vraag. 
20) wat moet Spotlichtje beslist nog meer over je weten? N/A 
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De Kerstkabouters (door Jelle de Heij) 
Op een dag liepen er drie kerstkabouters door de sneeuw. De eerste 
kerstkabouter was heel erg slim. De tweede kerstkabouter was heel erg 
nieuwsgierig. De derde kerstkabouter was heel erg sterk. Ze waren op 
zoek naar eenzame, verdrietige mensen die ze konden helpen. 
Ze liepen door een lange straat. Rond die straat stonden allemaal huizen 
met mooie kerstversieringen: lampjes, kaarsen en kerstbomen vol ballen 
en sterren met een piek bovenin. De tweede kerstkabouter gluurde overal 
naar binnen en zei: “Hier wonen vrolijke en gelukkige mensen.” De eerste 
kerstkabouter zei: “Die hoeven we niet te helpen.” Ze liepen verder. 
Aan het einde van de straat zagen ze een man staan. Hij stond een beetje 
gebogen en keek naar de grond. De eerste kabouter zei: “Die man ziet er 
verdrietig uit.” De tweede vroeg: “Wat zou er aan de hand zijn?” De 
verdrietige man had een brief in zijn hand. De tweede kerstkabouter 
vroeg: “Wat staat er op die brief?” De man zei niets. “Waarom zeg je 
niets?” vroeg de tweede kerstkabouter en sprong op en neer van 
nieuwsgierigheid. 
Toen vroeg de man opeens aan de eerste kerstkabouter: “Willen jullie wat 
voor mij doen?” “Natuurlijk,” zei de eerste kerstkabouter. “Breng deze 
brief naar die man daar aan het einde van de straat,” zei hij. De kabouters 
keken om en zagen een man aan 
het einde van de straat staan. De 
tweede kerstkabouter vroeg: 
“Waarom moeten wij dat doen. En 
waarom loopt u niet even zelf naar 
die man aan het einde van de 
straat toe?” De man zei niets. 
“Waarom zeg je niets?” vroeg de tweede kerstkabouter en sprong weer 
op en neer van nieuwsgierigheid. 
De kabouters liepen uiteindelijk naar de man aan het einde van de straat 
toe. Hij had een hogehoed op met daarop een piek en hij had rode 
handschoenen aan. De kabouters gaven hem de brief die ze gekregen 
hadden van de andere man. De man keek verbaasd en maakte de brief 
open. Er zat een kaart in de envelop. Daarop stond VROLIJK 
KERSTFEEST!!! En op de andere kant stond: HELP!!! De tweede kabouter 

vroeg aan de man: “Wat betekent dat? Wat bedoelt hij daarmee? Wie 
moet helpen? Wat moet er gebeuren?” Hij stond alweer te springen. 
“We willen samen kerst vieren, maar dat kan niet,” antwoordde de man. 
“Waarom niet? Waarom niet?” De tweede kerstkabouter barstte bijna uit 
elkaar van nieuwsgierigheid. De man keek heel sip en zei: “We zitten 
vastgevroren.” Er lag inderdaad een dik pak sneeuw en ijs. Nu kwam de 
derde kerstkabouter in actie: hij greep de man om zijn middel en trok 
hem los. Met de man in zijn armen vroeg hij aan de eerste kerstkabouter: 
“Wat nu?” De eerste kabouter dacht even na en zei toen: “Kom mee! We 
gaan terug naar de droevige man.” 
In optocht liepen ze terug. De sterke kerstkabouter zette de man met de 
hoed vlak voor zijn vriend op de grond. Daarna greep hij de andere man 
en trok die ook los. “Eindelijk!” zei de man. “Wat zijn mijn voeten koud!” 
“Laten we gauw naar mijn huis gaan om warm te worden,” zei de man 
met de hoed. “Waar is jouw huis?” vroeg de tweede kerstkabouter. “Kom 
maar mee,” zei de man, “dan vieren we met z’n allen kerst.” En dat deden 
ze. 

Vrolijk kerstfeest! 
 
 
Spotvogels puzzel 
Zie hier de eerste Spotvogel puzzel! 
Stuur de oplossing vóór 10 januari 2018 in naar info@spotvogels.nl 
Onder de goede inzenders verloten we een echte ontbijtkoek! 
 
1. Sportschoen  9. Oefenen 
2. Wijnstreek in Frankrijk  10. Lente 
3. Ruimteveer  11. Zweten 
4. Dag voor geliefden  12. Opslaan 
5. Drank om iets te vieren  13. Beperking 
6. Kerstversiering  14. Rendier 
7. Slaghout  15. Uitslag 
8. Lekkernij  16. Winnaar 
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Oh, ja, da’s waar ook: 
❖ Aandacht voor een goede warming-up en goede techniek is belangrijk 

daarom blijven we jullie wijzen op de folder; bekijk ook de 
techniekvideo op onze website nog eens goed!   

❖ Voor de toernooien die BC de Spotvogels organiseert is het altijd 
toegestaan dat je een introducé meeneemt om kennis te maken met 
badminton. Denk aan je buren, je vrienden, je collega’s of broer en 
zus? Ze zijn welkom. Ze mogen altijd twee keer gratis meespelen, dat 
weet je toch? 

 
 
 
 
 
Agenda 
29 december 2017 Oliebollentoernooi bij BC Shuttlewoude 
20 januari 2018  Badmintonmanifestatie Winkelhof 
14 februari 2018 Valentijntoernooi (op de dag zelf!!!) 
17 februari 2018  Spelletjesavond in De Bloemerd 
17 maart 2018  Bowlingavond 
4 april 2018  Voorjaarstoernooi 
 
Op de website van BC de Spotvogels is de kalender voor het hele seizoen 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne Kerstdagen en 
een gigantisch (sportief) 2018! 

 
Dit was het weer, tot een volgende keer! 

 
 
 
 
 

Namens het bestuur van BC De Spotvogels 
George-Jan le Roy 

http://www.spotvogels.nl/
https://www.facebook.com/despotvogels/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.spotvogels.nl/downloads.php
http://www.spotvogels.nl/video.php
http://www.spotvogels.nl/kalender.php

