
SPOTLIGHT Einde Seizoen 2017/2018  
 
 
Voor jullie ligt alweer de laatste editie van het 
Spotlichtje van dit seizoen. Dit keer met een 
bijdragen van Dave Ensberg (oud lid BC De 
Spotvogels) en Maureen Westerkamp 
(kersvers erelid).  Verder veel aandacht voor 
de nieuwe kampioenen binnen onze vereniging en vooral ook drie nieuwe 
ereleden! Veel leesplezier en een fijne vakantie! 
 
In de afgelopen periode is er opnieuw veel gebeurd. Via de website en 
Facebook besteden we regelmatig aandacht aan leuke weetjes en 
nieuwigheden. Kijk daar dus regelmatig op.  
 
SPOTWEETJES 
❖ Het Paas-koppel-introductie toernooi is een groot succes geweest, 

evenals de spelletjes avond en de bowling. De opkomst wordt elk jaar 
weer groter! Klasse!  

❖ Weten jullie dat ons vrouwenteam kampioen is geworden in de 
voorjaarscompetitie? Zie verder op in deze uitgave. De spelers van het 
herenteam zijn weer een ervaring rijker en hebben de weg omhoog 
gevonden.  

❖ Weten jullie dat ook de Jeugd het goed heeft gedaan? In de 
opstapcompetitie is het jeugdteam onder 15 kampioen geworden. De 
jeugd onder 17 heeft een heel mooie positie behaald in de 
middenmoot. 

❖ Weten jullie dat door de gemengde trainingen van jeugd- en 
competitiespelers de integratie van de jeugd bij de senioren zo goed 
is verlopen dat twee jeugdspelers komend najaar in de 
seniorencompetitie gaan meedoen? 

❖ Helaas moeten we melden dat we nog steeds leden hebben die 
geblesseerd zijn. We wensen Yanto Supriyanto, René Vonk en Pepijn 

van Empelen, Annemarieneke Veer en Wim Koree een 
spoedig herstel toe: we hopen echt dat jullie in het 
nieuwe seizoen weer hersteld en van de partij zijn.  

❖ Weten jullie dat Petra Borreman naast het penningmeesterschap ook 
de ledenadministratie op zich heeft genomen? Klasse en bedankt!  

❖ Weten jullie dat het afgelopen seizoen veel aspirant-leden gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om te kunnen proefspelen of deel te 
nemen aan de introductietraining? Totaal hebben het afgelopen 
seizoen 19 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Er 
hebben 5 leden zich daadwerkelijk aangemeld als lid (welkom!). 

❖ Weten jullie dat Calvin van Stenus en Ronald Kluivers de nieuwe 
clubkampioenen zijn? Nieuws over de kampioenschappen verder op 
in dit bulletin. Ook de regionale krant heeft er aandacht aanbesteed! 

❖ Weten jullie dat het de ALV heeft behaagd Maureen Westerkamp, 
John Wallaard en Cor van den Bogaard tot erelid te benoemen van BC 
de Spotvogels? Ook dat is in de regionale kranten niet onopgemerkt 
gebleven! 

 
Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2018  
Maandag 28 mei is de Algemene Ledenvergadering gehouden. We 
hebben belangrijke besluiten genomen. Zo hebben de leden ingestemd 
met de uitgangspunten van de beleidsnota 2018/2019 en het AVG-
document (privacy-document). Ook is de begroting 
2018/2019 vastgesteld. De ALV heeft besloten de 
speeltijden voorlopig nog ongewijzigd te laten (maandags 
en woensdags van 20:00-22:00 uur). 
Op de woensdagavonden worden de gecombineerde 
jeugd- en seniorentrainingen georganiseerd. Ook de herencompetitie 
wordt op woensdag gespeeld. Ondanks deze activiteiten is besloten dat er 
tenminste twee (liefst drie)  banen voor vrij spelen over moeten blijven. 
Consequentie is dat wanneer er competitie wordt gespeeld de 
seniorentrainingen vervallen. 

http://www.spotvogels.nl/
https://www.facebook.com/despotvogels/


Belangrijkste andere besluiten: de contributie wordt met € 5,- verhoogd, 
de competitiebijdrage wordt met € 10,- verhoogd en we vragen voor de 
eerste keer een bijdrage van € 10,- voor de trainingen op woensdagavond.  
Zie voor de nu geldende bedragen de website onder contributie.  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook 
vastgesteld en dat betekent dat de ALV heeft ingestemd met de 
registratie van persoonsgegevens en uitwisseling met de Nederlandse 
Badmintonbond. Dit is nu vastgelegd in het privacy-document dat is te 
vinden op onze website. Leden kunnen het gebruik van foto's van hen 
uitsluiten voor gebruik op de website en persberichten. Hierover is een 
mail gestuurd! Vergeet niet daarop te reageren als je niet wilt dat wij 
jouw foto gebruiken voor facebook, de website of persberichten 
 
Voorjaarscompetitie  
De voorjaarscompetitie is bijzonder succesvol geweest. Zie hier de 
eindstand.   
Opstap 1 (U15) is kampioen geworden (Brechtje van Workum, Nandini 
Hota, Job Beun, Onne de Heij, Dydyano Leonora, Jasper Veenendaal) 

Jongens 1 (U17) zijn in de middenmoot geëindigd (Stijn 
Kuiper, Floris Fleur, Tobias Fleur, Mees Müller) 
Vrouwen 1 (C-klasse) zijn kampioen geworden (Hilde van 
Dijk, Nienke Berkhoudt, Tessa Schild, Tessa Versteegen en 
als vaste invaller: Yvette Berg). 
Mannen 1 (C-klasse) zijn net onder het midden geëindigd 

(Ronald Kluivers, Martin Woudstra, Wilfred van der Heijden, David Fliers 
en als vaste invaller Tobias Fleur). 
 
Huldiging kampioensteam bij BC de Spotvogels 
Woensdag 6 juni hebben we het 1e 
vrouwenteam van BC de Spotvogels gehuldigd 
wegens het behalen van het kampioenschap in 
de voorjaarscompetitie Regio Zuid-West. Dit 
alles speelde zich af in de Vrouwen C-klasse 

afdeling 1 en dit was de eerste keer dat een Vrouwenteam namens BC de 
Spotvogels mee heeft gedaan. De stand laat geen discussie: uit 9 
gespeelde wedstrijden zijn 60 punten gescoord van de maximaal 72 
punten die te behalen waren. Een hele prestatie. Op de foto de dames 
van het team: v.l.n.r.: Nienke Berkhoudt (afwezig), Tessa Versteegen, 
Tessa Schild, Hilde van Dijk, Yvette Berg (afwezig). 
 
Opstapsteam voor de tweede keer achtereen kampioen 
Ook dit seizoen heeft ons jeugdteam in de opstapcompetitie uitstekend 
gepresteerd. Vorig jaar werden Job, Onne, Dydyano, Jasper, Brechtje en 
Nandini in de U12 kampioen. Dit jaar zochten ze het daarom iets hogerop 
door in de U15 mee te spelen. Ook in die klasse bleek het team 
oppermachtig: ze zijn ongeslagen kampioen geworden! Op 1 juli zal het 
team daarom gehuldigd worden.  
 
Jongenscompetitie 
Behalve het opstapteam hadden we dit seizoen ook een jongensteam in 
de competitie. Omdat 3 van 4 dames in hun examenjaar zaten, konden we 
geen team in de mixcompetitie laten meespelen. Maar omdat Floris, Stijn, 
Tobias en Mees toch heel graag competitie wilden spelen, konden we hen 
aanmelden voor de jongenscompetitie in de U17. Hoewel ze geen 
kampioen zijn geworden, zijn ze toch op een mooie 4e plaats geëindigd. 
Een resultaat om trots op te zijn! 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:  
Bij de jeugd dit keer geen nieuwe leden 
Bij de senioren Ans Hogenboom, Bas Landsmeer 
Allen: welkom bij ons, we hopen dat je het naar je 
zin hebt! 
 
Even voorstellen: Maureen Westerkamp 
Even voorstellen: ik ben Maureen Westerkamp, bijna 57 jaar oud, 
getrouwd met Laurents van Stenus en moeder van Priscilla en Calvin. Ik 

http://www.spotvogels.nl/contributie.php
http://www.spotvogels.nl/files/pdf/alv/Privacydocument%20AVG%20Spotvogels.pdf
http://www.spotvogels.nl/competitie.php


ben assistent-jeugdtrainer, bestuurslid en sinds woensdag 6 juni ook nog 
eens erelid van BC de Spotvogels!  
Vanaf deze plaats wil ik iedereen nog 
bedanken voor deze eer en tevens mijn 
medebestuursleden een kleine veeg uit de pan 
geven voor de geniepige manier waarop ze dit 
achter mijn rug om hebben bekokstoofd! 
In het dagelijks leven run ik samen met mijn 
medewerkster al bijna 25 jaar een eigen 
administratiekantoor en belastingadviespraktijk in Amsterdam, wat helaas 
betekent dat ik 5 dagen in de week ’s ochtends en ’s middags in de file 
sta.  
Hoewel badminton een prominente plaats inneemt in ons gezin, hebben 
we gelukkig ook nog tijd voor andere leuke bezigheden. Zo houden we 
allemaal van golfen, koken (behalve Calvin, die houdt er alleen maar van 
om alles op te eten), muziek maken (behalve ikzelf, want ik ben totaal a-
muzikaal), fotograferen (met name Laurents en Calvin kunnen 
schitterende foto’s maken) en reizen.  
Indonesië was en is een van onze favoriete reisbestemmingen. Maar sinds 

we een vakantiehuisje in Frankrijk 
hebben, gaan we daar in de mei- en 
herfstvakantie altijd en in de 
zomervakantie meestal naar toe. De 
herfstvakantie is onze lievelingsvakantie. 
In Frankrijk hebben we een levensgrote 
kastanjeboom in de tuin en het is altijd 
een feest om de tamme kastanjes te 

rapen en te poffen in oven, barbecue of open haard. Ook onze hazelaars 
geven inmiddels een behoorlijke oogst en afgelopen jaar hadden we 
bovendien heerlijke appels uit onze eigen tuin. Het liefst zouden we ook 
een walnootboom willen hebben, maar met 2 appelbomen, 2 
pruimenbomen, een amandelboom, een kastanje, 2 hazelaars, 3 
bessenstruiken, een bramenstruik, een perenboom, een kiwi, een 

nectarine en een perzikboom is de Franse tuin helaas vol. Dus maken we 
veel wandelingen en rapen onderweg links en rechts andermans walnoten 
of kopen deze op de gezellige rommelmarkten die in “onze streek” 
veelvuldig worden gehouden.  
Tot en met onze studententijd hebben Laurents en ik zelf heel actief 
badminton gespeeld: zowel in competitieverband als op toernooien. 
Daarna was het een kleine 30 jaar rustig totdat onze dochter, Priscilla, als 
9-jarige in 2005 lid werd bij de Spotvogels en ik gevraagd werd om bij de 
trainingen te komen assisteren om een paar maanden daarna tevens in 
het bestuur plaats te nemen. 3 jaar later mocht Calvin als 6-jarig knulletje 
ook lid worden. Vanaf dat moment is badminton steeds meer tijd gaan 
innemen binnen ons gezin. Iedere trainingszondag geef ik en/of help ik bij 
de jeugdtraining, Priscilla geeft op woensdag de competitie- en inmiddels 
ook de jeugdtraining, Calvin moet 3 tot 4 keer per week naar training in 
Alphen en Den Haag gebracht worden en moet bovendien gemiddeld 2 
keer per maand naar toernooien overal in het land gereden worden 
waarbij hij door Laurents gecoacht en door mij begeleid wordt. En ook bij 
de omvorming van de Badmintonschool Jawi in Alphen aan de Rijn tot de 
Hilbink Badminton Academy zijn Laurents en ik zeer nauw betrokken 
geweest.  
Zelfs op vakantie blijven we vaak met badminton bezig. In Frankrijk 
mogen wij altijd meespelen bij de lokale club en in Indonesië heeft Calvin 
mogen trainen bij het trainingscentrum van de voormalig Olympisch 
kampioen, Taufik Hidayat. Dit jaar gaan we op vakantie naar de Verenigde 
Staten. En voor het eerst sinds jaren staat er nou eens GEEN badminton 
op het programma! 
 
De mens achter de (oud) badmintonner  
Oud-Spotvogel Dave Ensberg aan het woord 
Onlangs was ik weer in het oude vertrouwde 
Leiderdorp. Ik kom daar tegenwoordig eigenlijk alleen 
nog om het graf van mijn wijlen moeder te bezoeken 
aan de Hoogmadeseweg. Rijdend door mijn voormalige 



woonplaats langs het Winkelhof, de woonboulevard, De Does en De 
Bloemerd kwamen de nodige herinneringen uit mijn jeugd weer boven. 
Waaronder uit mijn tijd als lid van De Spotvogels. Nadat ik was gestopt 
met voetballen bij RCL, ging ik in 1998 over naar badminton. Wat vond ik 
dat een geweldig mooie sport. Al snel was ik verliefd op het spelletje en 
ging ik met genoegen wekelijks ‘shuttelen’. Ik deed niet alleen mee om 
van het spelletje te genieten en om mee te doen, maar ook om te winnen. 
Badmintonnen is voor mij ook de drang naar prijzen pakken, zoals via 
clubkampioenschappen en de (jeugd)competitie. Al was het ook gewoon 
gezellig om samen met badmintonmaat Edwin van Bostelen te spelen.  
In de tijd dat ik in Leiderdorp en later Leiden woonde, was ik met 
genoegen lid, maar na mijn vertrek in 2003 naar Den Haag op 19-jarige 
leeftijd ben ik overgestapt naar een club in de Hofstad. Inmiddels kan ik 
vanwege een vervelende heupblessure die ik, jawel, tijdens het 
badmintonnen opliep, even niet meer sporten. Dan merk ik pas hoe 
fantastisch mooi deze sport is. Ik kan dan mijn energie écht goed kwijt en 
ga na een intensieve werkdag volledig op in de sport. Erg nodig als 
‘ontlading’ in mijn drukke leventje van vandaag de dag.  

En wat doe ik zoal tegenwoordig? Ik ben alweer acht 
jaar getrouwd en we wonen in het centrum van het 
Brabantse Tilburg. In deze stad werk ik sinds 2015 als 
voorzitter van het College van Bestuur van Stichting 
Biezonderwijs, een regionale onderwijsinstelling voor 
specialistisch onderwijs. Ik ben daardoor 
verantwoordelijk voor zeven scholen voor 
specialistisch onderwijs voor zo’n 1.800 kinderen en 
jongeren waarbij het leren en opgroeien niet vanzelf 

gaat. Dat doe ik samen met ongeveer 500 medewerkers. Een droombaan! 
Daarnaast ben ik nog maatschappelijk actief bij een aantal andere 
maatschappelijke organisaties en schrijf ik regelmatig. Bijvoorbeeld 
opinieartikelen voor landelijke en regionale kranten, maar ook heb ik 
inmiddels een boek geschreven: ‘Bezielde Beschaving’ (Uitgeverij Aspekt, 
2017). In mijn boek deel ik mijn turbulente levensverhaal en mijn kijk op 
de moderne, multiculturele samenleving met het publiek. 

Leuk om via het Spotlichtje weer contact met jullie te hebben! Ik hoop dat 
jullie het allemaal goed maken en nog altijd genieten van het mooiste 
spelletje ter wereld. 
Warme groet uit het gezellige Brabant, 
Dave Ensberg 
www.bezieldebeschaving.nl  
 
Karel van Winkel memorial (clubkampioenschappen) 
Dit jaar zijn de clubkampioenschappen op één avond gespeeld en wel op 
6 juni 2018! Voor de tweede keer zijn deze clubkampioenschappen onder 
de naam Karel van Winkel memorial 
georganiseerd.  
Er is gestreden in twee sterkteklassen: 
A-klasse (sterkere) en de B-klasse (de 
minder sterke). Hierdoor waren hele 
mooie en spannende partijen te zien, 
waarbij voluit gespeeld kon worden, 
zonder te grote sterkte verschillen. De 
partijen zijn dan ook vol inzet, enthousiasme maar vooral veel plezier 
gespeeld. Het was warm in de sporthal, maar dat mocht de pret niet 
drukken! In een spannende laatste ronde, waarbij nog niet helemaal zeker 
was wie met de eer zouden gaan strijken, bleker er toch twee net beter te 
zijn dan de overige deelnemers. In de klasse A mag Calvin van Stenus 
(rechts op de foto) zich voor een jaar lang kampioen noemen en in de 
klasse B is dat Ronald Kluivers (links op de foto) geworden. Jullie namen 
zijn vereeuwigd op de beide wisselbekers. Proficiat beiden! 
 
Barbecue als afsluiting van het seizoen 
Dit jaar is de BBQ ter afsluiting van het seizoen gehouden bij onze 
voorzitter. Voorgaande jaren is de BBQ georganiseerd door Cor en Anna. 
De evenementencommissie heeft echter voorgesteld dit jaar de Barbecue 
in Leiden te houden en de deelname was goed. Er 17 deelnemers 
(ongeveer 50% van het seniorenbestand!) aanwezig en we hebben een 

http://www.bezieldebeschaving.nl/


hele leuke avond gehad. Voor aanvang van de Barbecue werd de 
voorzitter een keer in het zonnetje gezet. 
Hij werd geroemd om zijn tomeloze inzet 
en creativiteit, maar ook werd hij bedankt 
dat we deze BBQ bij hem thuis konden 
organiseren.  Namens de vereniging is 
hem een goede fles whisky aangeboden, 
die hij in alle rust met een sigaartje zal 

nuttigen. Daarna ging de fik erin en er is uitbundig gegeten van het 
aangebodene. Iedereen nam wat aparts mee: vegetarische salade, kip-
druivensalade en een fruitsalade Dankzij Gerrit Hoek en George-Jan le Roy 
waren de gerechten, gaar, lekker, maar vooral niet verbrand! Zo hadden 
we garnalen, hamburgers, kippenpootjes en worstjes. Daarnaast saté 
ajam (kip) en saté Babi (varken). En als klap op de vuurpijl werd de pisang 
goreng (met likeur) en een overheerlijke 
tiramisu genuttigd.  
Het was gezellig en we hebben (te) veel  
gegeten, gelachen en gedronken. Er is 
redelijk stevig ingekocht en we hebben ook 
een en ander meegegeven aan de 
liefhebber van wat over was. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar. 
 
Vrijwilligersborrel 
Op woensdag 6 juni is na afloop van de clubkampioenschappen de 
vrijwilligersborrel gehouden. Tijdens deze borrel hebben we alle 
vrijwilligers van het afgelopen jaar bedankt voor hun inzet. Of die inzet nu 
één keer of meerdere keren was, dat is niet van belang. Zonder 
vrijwilligers kan onze vereniging niet overleven. We hebben hen daarom 
bedankt met van een goed woordje, een glimlach en een handdruk van de 

voorzitter.  
Elke vrijwilliger kreeg een certificaat 
uitgereikt en vooral niet te vergeten een 

tweetal drankjes! Allen: nogmaals bedankt! 
 
Tijdens deze vrijwilligersborrel hebben we afscheid genomen van Elly 
Daleman, die jarenlang als bestuurslid en evenementencommissielid 
heeft gefungeerd. De laatste jaren heeft Elly onze ledenadministratie 
verzorgd. We hebben haar extra in het zonnetje gezet, bedankt en een 
passend afscheidscadeau gegeven (smakelijk eten). 
 
Ereleden 
Het gebeurt niet vaak dat BC de Spotvogels leden eert met een 
erelidmaatschap oorkonde. In de 43 jaar dat BC de Spotvogels nu bestaat 
is het slechts één keer eerder gebeurd dat een erelid is benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering (Karel van Winkel). Dit jaar is een bijzondere 
situatie ontstaan omdat niet één, niet twee maar zelfs drie ereleden zijn 
benoemd! De staat van dienst van alle drie is dermate groot dat door het 
bestuur het voorstel is gedaan aan de ALV om hen als erelid te benomen. 
De ALV heeft unaniem ingestemd met deze benoemingen. Jarenlange 
inzet als bestuurslid/voorzitter, trainer/coach van zowel jeugd als 
seniorenteams, elke zondag de jeugd begeleiden en trainen en jarenlang 
ongevraagd en gevraagd zich inzetten 
voor de vereniging heeft ertoe geleid 
dat we trots zijn op onze nieuwe 
ereleden. De kersverse ereleden 
ontvingen niet alleen een oorkonde 
uit handen van de voorzitter, maar 
ook een klein aandenken ter 
herinnering.  
Op de foto v.l.n.r. Maureen Westerkamp, Cor van den Bogaard, John 
Wallaard. Dank allen voor alles wat jullie hebben gedaan in de afgelopen 
dertig jaren en we hopen dat jullie nog lang een bijdrage wilt en kunt 
leveren aan het wel en wee van BC de Spotvogels. 
 
 



 
 
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 om een introducé mee te nemen 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? 

❖ 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: Booking.com, 
Coolblue, Blokker, Thuisbezorgd, BOL.com, Wehkamp, Media markt 
en nog veel meer. Nagenoeg alle bekende webwinkels doen hieraan 
mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Woensdag 4 juli 2018  Laatste speelavond 
Zondag 2 september 2018 Start nieuwe seizoen 
 
Op de website van BC de Spotvogels is de kalender voor het hele seizoen 
opgenomen. 
 
 
 
 

Dit was het weer, tot een volgende keer in het nieuwe seizoen! 
FIJNE VAKANTIE en kom uitgerust terug. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.spotvogels.nl/downloads.php
http://www.spotvogels.nl/video.php
http://www.spotvogels.nl/sponsorkliks.php
http://www.spotvogels.nl/kalender.php

