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SPOTLIGHT Pasen 2018  
 

Voor jullie ligt alweer de Paaseditie van 
het Spotlichtje van dit seizoen. Dit keer 
met bijdrages van Frank Linder, en 
Manou Wiegers. 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 de evenementencommissie is uitgebreid met Tessa 

Schild? Haar eerste resultaten zijn al direct merkbaar. 
❖ Weten jullie dat ons eerste team kampioen is geworden in de 

najaarscompetitie? Zij zijn gehuldigd tijdens het Valentijntoernooi. 
❖ Helaas moeten we melden dat we nog steeds leden hebben die 

geblesseerd zijn. We wensen Yanto Supriyanto, René 
Vonk, Pepijn van Empelen en Cor van den Bogaard : 
een spoedig herstel. Fleur van Zuylen een goede 

zwangerschap gewenst. We hopen jullie spoedig weer te mogen 
begroeten!  

❖ Weten jullie dat we een bowlingavond in de 
planning hebben staan op zaterdag 17 
maart 2018? Oh ja, dat weten jullie want 
hierover zijn jullie al geïnformeerd.  

❖ Weten jullie dat we nog steeds op zoek zijn naar een redacteur voor 
deze Spotlights en de Website? Kun je makkelijk een verhaaltje 
schrijven en verbeter je graag andere schrijvers? Dan is deze functie 
geknipt voor jou! De tijd die je er aan zult besteden is weinig. 
Gemiddeld zo’n 3 uur per maand en voor een spotlichtje nog een keer 
8 uren maximaal. 

❖ Jammer genoeg heeft Elly Daleman heeft besloten na jaren te 
stoppen met de ledenadministratie voor de vereniging. De laatste 
jaren deed Elly het ledenbestand, inclusief aan- en afmeldingen bij de 
Bond en het aanmaken van de spelerskaart. Daarvoor (vanaf 
2008/2009) is Elly penningmeester geweest en heeft dat gedaan tot 
2015. Ook is zij assistent bij de jeugd en lid van de 
evenementencommissie geweest. Vanaf 2012 deed Elly de 
ledenadministratie en wij zijn haar héééééél veel dank verschuldigd. 
We willen haar 6 juni (na de clubkampioenschappen) persoonlijk 
bedanken en eren. De ledenadministratie wordt overgenomen door 
Petra Borreman. 

❖ De spelletjesavond in februari is wegens 
ziekte van de spelletjesleider John 
Wallaard niet doorgegaan. Er is nu een 
nieuwe afspraak gemaakt en wel voor 
zaterdag 21 april 2018.  

❖ Daarom: meld je (opnieuw) aan via 
activiteiten@spotvogels.nl (ook voor de leden die zich al eerder 
hebben opgegeven, graag nogmaals doen voor deze nieuwe datum). 
 

Valentijntoernooi  
Traditiegetrouw organiseert BC de Spotvogels elk jaar het 
Valentijntoernooi. Dit jaar viel dat precies op de dag zelf! Het was een 
supergezellig toernooi en ondanks het feit dat we minder banen tot onze 
beschikking hadden dan voorheen, hebben we het toernooi kunnen 
spelen, waarbij alle banen bezet waren. Ook de jeugdspelers waren goed 

vertegenwoordigd. Prijzenswaardig 
is dat zelfs spelers van de 
introductietraining mee gedaan 
hebben; sterker nog, één van de 
nieuwe leden (Victor Luijk) 
presteerde zó goed dat hij de 
tweede prijs heeft gewonnen. De 
eerste prijs was voor de prachtig 
uitgedoste en sterk spelende Lena 
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Goroshkova. Beiden proficiat! De prijs voor de mooiste outfit is dit jaar 
gegaan naar Petra Borreman (in het roze met strik en tas). Klasse! Op de 
foto van links naar rechts: Lena, Petra en Victor. 
 
Kampioenen najaarscompetitie gehuldigd  
Tijdens de pauze van het Valentijntoernooi hebben we kampioensteam in 
de spotlight gezet. We hebben hen de 
versierselen behorend bij zo’n 
kampioenschap (medaille met opschrift) 
omgehangen en we hebben de 
teamleden nogmaals kunnen feliciteren 
met het behaald resultaat. Klasse!    
Goed voorbeeld doet goed volgen, dus 
de lat ligt hoog voor de teams die mee gaan doen aan de 
voorjaarscompetitie. 
 
Voorjaarscompetitie  
Voorjaarscompetitie is gestart met 2 jeugdteams, 1 damesteam en 1 

herenteam. Zie hier de actuele stand. Deelnemers zijn:  
Opstap 1 (U15): Brechtje van Workum, Nandini Hota, 
Job Beun, Onne de Heij, Dydyano Leonora, Jasper 
Veenendaal 
Jongens 1 (U17)  Stijn Kuiper, Floris Fleur, Tobias Fleur, 
Mees Müller 

Vrouwen 1 (C-klasse): Hilde van Dijk, Nienke Berkhoudt, Tessa Schild, 
Tessa Versteegen en als vaste invallers:  Yvette Berg, Lorena Snip 
Mannen 1 (C-klasse): Ronald Kluivers, Martin Woudstra, Wilfred van der 
Heijden, Pepijn van Empelen (nog wel geblesseerd),  David Fliers en als 
vaste invaller Tobias Fleur. 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:  
Bij de jeugd (introductieperiode) mogen we dit keer  
Amira Laan verwelkomen.  
Bij de senioren (introductieperiode) mogen we Ans 
Hogenboom, Addie Bakker, Karin Bakker, Sandra 

Jilleba, Esther Luijk en Victor Luijk. 
 
Allen: welkom bij ons, we hopen dat je het naar je zin hebt! 
 
De mens achter de badmintonner  
Hoe heet je? Manou Wiegers 
Hoe oud ben je? 12 jaar 
Naar welke school ga je? het Marecollege 
Lievelings kleur? Turquoise 
Lievelings boek? De hele serie van Torak en Wolf 
Lievelings film? Ik ben niet zo’n film persoon, maar ik denk eh, Hunger 
Games 
Lievelings muziek? Ik luister veel verschillende soorten muziek en heb 
eigenlijk nooit een lievelingsliedje. 
Lievelings eten? Spaghetti en McDonalds 
eten 
Lievelings drinken? Thee 
Wakker maken voor? Niks, mijn slaap is 
belangrijk! 
Wat wil je later worden? Ik heb echt geen 
idee. Maar dat komt later wel 
Welke superkracht zou je kiezen? Een hele nutteloze, maar leuke; 
Zwaartekracht overwinnen. Omdat ik dan super grote en hoge sprongen 
kan maken en heel langzaam naar beneden ga. Dat lijkt mij geweldig om 
te doen. 
Wat vind je eng? Ik ben bang in het donker als ik alleen ben, en spinnen. 
Wat doe je als je bang bent? Dan bedenk ik dat de kans dat wat-ik-ook-
eng-vind hier erg klein is. Als dat niet werkt zoek ik afleiding of ga ik 
gewoon slapen. 
Wat zou je liever opgeven: Gamen, snoepen, of spelen met vrienden? 
Snoepen, omdat ik niet zo’n enorme zoetekauw ben. Ik ben meer een 
koekjes en chips persoon. 
Hoe zou je jezelf omschrijven aan iemand die je niet kent? Sociaal, 
behulpzaam, ongeduldig, beetje opdringerig, altijd koud, theeleut en een 
beetje (heel erg) gek. 
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Met wie zou je een dag willen ruilen en waarom? Met mijn kat. Dan kan 
ik de hele dag lekker lui zijn en slapen. 
Welk dier zou je willen zijn? Een wolf. Dat is ook mijn lievelings dier. 
Waar zou je naar toe gaan als je in de tijd kon reizen? Ik zou niet willen 
tijd reizen omdat ik dan dingen zou veranderen en nu niet zou zijn wie ik 
ben. 
 
Maak kennis met onze secretaris Frank  
Het Spotvogels bestuur heeft zijn ‘roots’ voor een 
deel buiten de grenzen van Nederland. Ook ik ben zo 
een, geboren en getogen op Curaçao, in de West. 
Mijn werkgever, het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), definieert mijn migratie-
achtergrond echter als niet-westers (1e generatie). Personen met 
Nederlands-Indische wortels, dus zeg maar uit Oost-Indië, beschouwt het 
CBS daarentegen als van westerse komaf.  Kunt U het nog volgen? 
Hoe zo op Curaçao? Daar zijn de Nazi’s en de pogroms in oost-Polen 
(tegenwoordig Galicië, Oekraïne) in hoge mate verantwoordelijk voor. 
Beide ouders zijn van Joodse origine. Ma tijdens de oorlog 3 jaar 
ondergedoken gezeten in Amsterdam, nooit het huis uit, voortdurend in 
angst levend, maar uiteindelijk overleefd. Zij is met haar ouders en broers 
na deze nare periode  in 1946 uitgeweken naar Curaçao voor een nieuwe 
toekomst. Daar bevond zich al vanaf 1933 mijn Pa die als 6-jarig jongetje 
zijn geboortegrond Polen had verlaten om uit handen van de 
antisemitische beulen te blijven. 
Na mijn VWO-examen heb ik mij in Nederland gevestigd om te studeren. 
Beginjaren ’80 heb ik dat afgesloten als doctorandus in de wiskunde en 
ook in de econometrie.  
Ik werk al zo ongeveer mijn hele carrière bij het CBS, verknocht als ik ben 
aan de statistiek. Met verschillende onderwerpen bezig gehouden: o.a. 
consumentenprijsindex, sociaal-economische rekeningenstelsel, budget-
onderzoek, Volkstellingen (ja, die bestaan nog!;  alleen komt de 
informatie vandaag de dag vrijwel geheel uit digitale registraties, niet 
meer door langs de mensen te gaan). De laatste jaren ben ik projectleider 
van een Opleidingsniveau-dataproject, waarin het CBS bijhoudt wat de 

hoogst behaalde en gevolgde opleiding is van bewoners van ons land. Er is 
een geavanceerd en complex proces voor nodig om dat samen te stellen, 
maar het is dankbaar werk want opleidingsniveau is voor sociaal-
wetenschappelijk onderzoek een kernvariabele en is er dus heel veel 
vraag naar. 
Ik ben al 30 jaar getrouwd met Ellen en we hebben een zoon Joram en 
een dochter Naomi die inmiddels het huis uit zijn, afgestudeerd, allebei 
een partner en goed terecht gekomen op de arbeidsmarkt. 

Mijn twee voornaamste hobby’s zijn toch 
wel lange-afstandsfietstochten en klassieke 
muziek.  
Met echtgenote Ellen ben ik in 2012 vanaf 
Roermond in een kleine drie weken naar 
Verona gefietst, niets mooier dan dat, ik 
denk er nog met genoegen aan terug. Ook 
Basel-Nice en Pisa-Rome hebben we 
fietsend afgelegd. Eigenlijk doe ik bijna 
alles met de fiets, een auto hebben we 
niet. Dagelijks voor woon-werk verkeer in 
weer en wind op de fiets en met andere 
bestemmingen er bij kom je al gauw op 

zo’n  9 à 10 duizend fietskilometers in een jaar. Menig vriend probeerde 
ons wijs te maken dat een gezin met opgroeiende kinderen onmogelijk 
zonder auto kan. Wij dachten bewezen te hebben dat het wel kan. 
ik ben verzot op klassieke muziek in verschillende genres. Thuis in bezit 
van over de duizend CD’s. Ben elk jaar meerdere malen in het 
Concertgebouw te vinden of dichter bij huis in de Stadsgehoorzaal. Maar 
ook het buitenland sla ik niet over: o.a. 
London Proms, de Berliner Philharmonie of 
Wiener Staatsoper.  Ik speel piano, heb 
jarenlang zoon Joram begeleid op de cello, 
maar heb de toetsen al een tijd niet meer 
aangeraakt. Moet ik hoognodig weer gaan 
oppakken. Van pop, rock and roll e.d. moet 
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ik niets hebben. Het kon mij in mijn jonge jaren nog wel een tijdje boeien 
in de hoogtijdagen van de Beatles, maar ik spreek nu gekscherend van 
een jeugdzonde. 
Tot slot badminton. Wisten jullie dat ik 34 jaar oud was toen ik voor het 
eerst een shuttle sloeg? Ik vraag me af of het spelletje überhaupt 
gespeeld werd op Curaçao. Ik heb daar gevoetbald en getafeltennist. 
Badminton is een gave sport, maar ik vrees dat ik de achterstand doordat 
ik het nooit gedaan heb  in mijn jeugd nooit meer goed kan maken: ik doe 
mijn best maar mijn spelniveau houdt niet over. De clubgenoten kennen 
mij o.a. van de kreten die ik geërgerd uitslaak als er weer eens wat mislukt 
in mijn spel, sorry! Ik behoor zo langzamerhand tot het meubilair van de 
Spotvogels, lid sinds 1 oktober 1990, en al ruim meer dan 20 jaar 
baancommissaris op de maandagavond.  
 
Karel van Winkel memorial (clubkampioenschappen) 
Dit jaar worden de clubkampioenschappen op één avond gespeeld en wel 
op 6 juni 2018! De indeling van het 
toernooi is op basis van eerder behaalde 
resultaten tijdens de interne toernooien. 
De ranglijst is opgesteld door de 
evenementencommissie en wordt door de 
Technische Commissie vastgesteld. Ook 
het komende toernooi (Paastoernooi) 
geeft als laatste input voor die ranglijst. Op basis van deze lijst en de 
inschrijving worden de A- en B-klassen ingedeeld. Afhankelijk van de 
inschrijving op de avond door de spelers wordt de poule-indeling A en B 
gemaakt. Deelname staat open voor leden van BC de Spotvogels en BC 
Shuttlewoude. Leden van BC Shuttlewoude worden ingedeeld op advies 
van de Technische Commissie van BC Shuttlewoude in poule A of B.  
De titel van clubkampioen wordt echter toegekend aan het hoogst 
geëindigde lid van BC de Spotvogels! Elke poule speelt direct op basis van 
het bekende lotingsysteem voor de eindoverwinning. Evenals vorig jaar 
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen dame of heer, maar degene 
die het hoogst eindigt in de stand van de betreffende poule mag zich voor 
een jaar de nieuwe clubkampioen A of B noemen. Noteer deze datum 

alvast want het wordt spannend en na afloop (omstreeks 21:45 uur) heel 
gezellig in de kantine. Het toernooireglement staat op de website.  
 
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: Zalando, Coolblue, 
Blokker, Thuisbezorgd, BOL.com, Wehkamp, Media markt en nog veel 
meer. Nagenoeg alle bekende webwinkels doen hieraan mee. 

 
 
 
 
 
 
Agenda 
17 maart 2018  Bowlingavond 
28 maart 2018  Paas-introducé-toernooi 
21 april 2018  Spelletjesavond 
28 mei 2018  Algemene ledenvergadering 
6 juni 2018 Clubkampioenschappen (Karel van Winkel 

Memorial) 
6 juni 2018 Vrijwilligersborrel 
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Op de website van BC de Spotvogels is de kalender voor het hele seizoen 
opgenomen. 
 
Paas-introducé-toernooi 
Op woensdag 28 maart wordt het Paas-introducé-toernooi 
georganiseerd in de Sporthal de Bloemerd. Dit keer spelen we in de hele 
avond in koppels. Kom daarom met iemand met wie je graag wilt spelen, 
de buurvrouw, je vriendin of een collega van het werk. Kom je alleen of 
weet je niet met wie je zou willen spelen, dan proberen wij jou te 
koppelen aan een aan speler, zodat er wederom een koppel ontstaat. 
Deelname staat open voor leden van BC de Spotvogels en BC 
Shuttlewoude en deelname is gratis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiële bestuursmededelingen 
 
Vertrouwenspunt NOC*NSF. 
In het kader van veiligheid in de sport heeft het bestuur zich ook gebogen 
over het vraagstuk grensoverschrijdend gedrag. Wij hebben gekozen voor 
het Vertrouwenspunt van het NOC*NSF. Voor alle sporters en hun 
omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het 
Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kan je vragen stellen of meldingen 
doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en 
normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende 
ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je 
grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een 
vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek 
je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te 
pakken.  
Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je 
ergens mee? Dan kun je via deze link het Vertrouwenspunt Sport 
bereiken. Informatie is ook te vinden op onze website. 
 
 
 

Dit was het weer, tot een volgende keer! 
 
 
 
 

 
 

 
 

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