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VAN DE VOORZITTER – VAN DE VOORZITTER – VAN DE VOORZITTER

Beste Klapperaars,
Het jaar 2019 is voorbij gevlogen en dat blijkt ook wel uit het feit dat er
geen Krabbeltje in 2019 is verschenen. Dit is dan ook direct het 1e
Krabbeltje van 2020, in een iets aangepaste lay-out. Heel veel jaren heeft
Bianca Wingens de vormgeving van het Krabbeltje verzorgd. Zij heeft
echter aangegeven hiermee te stoppen en graag wil ik dan ook haar heel
erg bedanken voor al haar werk: Bianca heel erg bedankt!!
Naast Bianca heeft onze club nog vele vrijwilligers, zoals onze
jeugdbegeleiders, leden van de toernooicommissie en technische
commissie en het bestuur. We zijn heel erg blij met alle mensen die zich
vrijwillig voor onze club inzetten! In november mocht ik dan ook weer de
Sjanet van de Bolt trofee uitreiken tijdens onze clubavond aan de
clubman/vrouw van het jaar. Dit jaar is Mart Siebers onze clubman
geworden, verderop in dit Krabbeltje vind je ook een artikel hierover door
Mart geschreven.
De eerste helft van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Ik hoop dat
iedereen weer met heel veel plezier samen heeft kunnen badmintonnen.
Bij onze enthousiaste jeugd en jeugdbegeleiders werd op de zaterdagen
weer enthousiast gebadmintond. Ook zijn er weer vele loten van de Grote
Clubactie verkocht, wat zorgt voor extra inkomsten voor onze club. Bij de
Senioren is twee weken geleden ons 2e team kampioen geworden.
Proficiat Has, Eva, Sharon, Rob en Chantal!
Het jaar 2020 is alweer begonnen en aankomende zondag zal het nieuwe
seizoen voor de senioren weer starten met het traditionele Dikke Buiken
toernooi. Ik wil graag voor nu afsluiten door iedereen een gezond,
spetterend, gezellig en sportief 2020 te wensen.
Groetjes,
Wilma Saueressig

Kampioensteam – De Klapper 2: Has, Eva, Sharon, Rob en Chantal
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Hierbij wil ik iedereen verzoeken om de contributie tot 31 december 2019
te betalen voor zover je niet reeds een machtiging hebt afgegeven voor
automatische incasso van de contributie.
Rabobank Clubkas campagne
Wij hebben als vereniging bijna € 400 ontvangen van de Rabobank voor
onze vereniging. Iedereen die ons heeft gesteund en de Rabobank
hartelijk dank!
Groeten
Martijn
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Begeleiding/training:
Ons enthousiaste jeugdbegeleidingsteam is dit jaar hetzelfde gebleven wat
betekent dat dit ook dit jaar zal bestaan uit Mart Siebers (badminiton), Aniek
Wingens, Eva Nijhuis, Lize Smits, Sharon Manders, Mart Siebers jr., Ties
Lemmers, Tamara de Leijer, Joost vd Heijden, Rob vd Linden, Inge Hermens,
Rob Vissers en mezelf. We maken er weer een mooi jeugdbadmintonseizoen
van.
Badminitondiploma-badminton
Onze badminitonners zijn voor hun badminitondiploma’s opgeweest op zaterdag
7 decemeber. 5 Badminitonners voor diploma A en eentje voor diploma B.
Allemaal goed gedaan en behaald uiteraard!

Jeugdkamp
Volgend jaar zal het jeugdkamp zijn van 5-7 juni. De locatie zal 'De Vrije Lust' zijn
in Nistelrode. Binnenkort zal een mailtje uitgaan voor wie mee wil gaan.
Natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal mee gaan!
Grote Clubactie
De kinderen die wilden hebben boekjes meegekregen om loten te verkopen.
Naast allerlei leuke dingen die de kinderen hiermee kunnen winnen, wordt de
club natuurlijk gesteund door elk lot dat verkocht wordt. Elk jeugdlid krijgt per
verkocht een euro korting op het jeugdkamp volgend jaar. Het jeugdlid dat de
meeste loten had verkocht, kreeg een presentje! Er zijn ruim 140 loten verkocht
en meerdere jeugdleden hadden het hele boekje vol!
Competitie dit seizoen:
Inmiddels is de najaarscompetitie weer begonnen. We spelen mee met 4 teams,
weer een mooi aantal. We spelen met 2 teams in de U-12-klasse (jonger dan 12

jaar), 1 jongensteam in de U-15-klasse (jongen dan 15 jaar) en 1 teams bij de U18 (jonger dan 18 jaar). Hopelijk kunnen we weer een aantal kampioenen
verwelkomen, maar zoals altijd staat plezier voorop!
Sjors Sportief
Ook de Klapper doet weer mee aan Sjors Sportief. Lagere schoolkinderen
konden zich opgeven om mee te doen aan een aantal badmintonlessen. Dit jaar
viel de deelname voor ons een beetje tegen, maar we hebben hierdoor wel weer
2 nieuwe badminitonners.
Klapper jeugd team toernooi (onderdeel Hebris junior tour)
Op zondag 5 april houdt de Klapper een jeugdteamtoernooi (onderdeel van de
Hebris junior tour). Al onze teams zullen in ieder geval mee doen net als hopelijk
veel teams vanuit de bond.
Ton van Tilburg

VERSLAG LEDENVERGADERING – VERSLAG LEDENVERGADERING

Datum: 3 juni 2019.
Aanwezig bestuur: Martijn Bongers, Ton v. Tilburg, Mart Siebers en Ria v. Tilburg.
Afwezig bestuur: Wilma Saueressig
Leden: 17
Afmeldingen: Reinier Wolf, Anke v.d. Helm, Tonnie Cornelissen, Manon v.d.
Heijden, Huub Hamers, Linda v. Rooy en Mieke Verhagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening: Martijn opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ingekomen stukken: Verslag kascommissie.
Evaluatie algemene ledenvergadering 2018: Wordt goedgekeurd.
Op- en aanmerkingen jaarverslag 2018: Wordt goedgekeurd.
Jaarverslag penningmeester: Wordt goedgekeurd.
Kascommissie: Henk Pashouwers en Aniek Wingens worden bedankt
voor hun inzet. Henk heeft het 2 jaar gedaan. Nieuw lid is Chantal
Coolen.
7. Bestuursverkiezing: Ria v. Tilburg is aftredend. Er zijn geen
tegenkandidaten, dus gaat zij door. Martijn geeft aan dat Ria over 1 jaar
stopt. Zij zit dan 40 jaar in het bestuur. Er zal een nieuw lid worden
geworven

8. Mededelingen jeugd en jeugdbeleid: Ton neemt het woord en meldt dat
het aantal leden stabiel blijft. Hij is heel blij met de grote groep
jeugdbegeleiders
Zowel in het voorjaar als in het najaar zijn er 2 teams kampioen
geworden. Zij zijn allemaal gehuldigd door de gemeente Landerd.
Voor het eerst is er in “de Sprankel” in Schaijk het jeugdkamp
gehouden. Is goed gegaan, maar de locatie in Nistelrode is meer
geschikt. Voor volgend jaar is er alweer gereserveerd in Nistelrode.
We hebben meegedaan met Sjors Sportief, dit levert altijd leden op.
Ouder/kind toernooi wordt 29 juni gehouden, tevens de uitreiking van
de Rik Klerkx trofee. Afgelopen jaar heeft Tycho Danen deze trofee
mogen ontvangen.
De regel om minimaal 2 keer per jaar deel te nemen aan een toernooi
heeft resultaat.
9. Mededelingen bestuur en bestuursbeleid:
In de kantine is er gelukkig weer een beheerder. Dit loopt goed.
AVG heeft zeker onze aandacht. Er is een AVG reglement
beschikbaar. Mart gaat zich hierin verder verdiepen.
Er is geen contributieverhoging nodig.
Onze trainer heeft nog een contract van 1 jaar. Er is ieder jaar een
evaluatie. Het is heel lastig om een nieuwe trainer te vinden.
Nieuwe leden werven blijft lastig. We hopen dat het aantal leden
stabiel blijft.
Chantal en Tessa gaan naar de rommelmarkt. Zij geven aan dat ze
hiervoor graag hulp hebben. Wij wensen ze veel succes.
SponsorKliks doen we ook aan mee. Samen inkopen? Percentage is
voor de club.
10. Rondvraag: Anke van Beek: Misschien is het wel goed om het jeugdkamp
te delen op Facebook.
11. Sluiting: Martijn bedankt iedereen voor zijn/haar bedrage aan deze
vergadering en wenst iedereen een fijn husseltoernooi.
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Ik heet Marit van beek
Ik ben geboren op 31-mrt-12
Ik woon in schaijk
Kleur ogen blauw
Kleur haar blond
Broers geen broers
Zussen karlijn
School de regenboog
Groep 4a
Mijn hobbies zijn korfbal badminton blokfluit

Ik speel badminton sinds sep-18
Ik zit in badmintongroep badminitonners
Het moeiljkste aan kort over het net
badminton vind ik
Mijn vriendinnen lana en joli
Ik houd helemaal niet van spruitjes
Wat wil ik worden kapper of ontwerper of juffrouw
Mijn leukste badminton kamp
badmintonmoment

SPORTMAN 2019 – SPORTMAN 2019 – SPORTMAN 2019

Zaterdagavond 2 november was uitgekozen als de avond waarop we de jaarlijkse
feestavond van onze badmintonclub zouden houden voorafgegaan door een
husseltoernooi. Traditiegetrouw wordt op deze feestavond ook de
sportvrouw/man van het jaar bekend gemaakt. Wij van de toernooicommissie
(Aniek, Joost en ik) hebben de jaarlijkse eer om die persoon te selecteren. Ik had
al een paar keer in onze App-groep aangegeven of iemand van ons drie een
geschikte kandidaat op het oog had. Het bleef angstig stil in het begin. De laatste
keer dat ik de vraag stelde in Whatsapp kwam Joost met een voorstel waar ik wel
heel erg van gecharmeerd was. We hadden het er nog even kort met zijn drieën
over en er werd besloten dat het die persoon zou worden. Een goede keus vond
ik.
De avond ging van start. Ik was er al vroeg om alle namen te noteren, zodat ik
aan de slag kon met het in elkaar zetten van het hussel-toernooi. Ria van Tilburg,
ook altijd één van de eerste, kwam binnen met bloemen voor de sportvrouw/man
van het jaar. Ik dacht op dat moment nog, hé dat is grappig, Ria heeft voor
zichzelf bloemen moeten halen, zonder dat ze dat weet. Ria zou namelijk, in mijn
ogen, de nieuwe sportvrouw 2019 van B.V. de Klapper worden. En geheel terecht
vond ik zelf. Ria had namelijk, na 40 jaar trouwe dienst als secretaresse van het
bestuur van de Klapper, onlangs aangegeven te gaan stoppen met deze functie.
Dan zou zo’n verkiezing als sportvrouw toch een mooie waardering zijn geweest
voor deze prachtige periode als vrijwilliger van onze club.
Iedereen weet ondertussen dat ik “geframed” was door de twee andere leden van
de toernooicommissie. Ik zou namelijk de Sportman van het jaar 2019 moeten
worden. Blijkbaar had een GEDEELTE van de toernooi-commissie dat besloten,
buiten mijn medeweten om, bleek op 2 november zo rond 23.00 uur ’s-avonds.
Wilma nam als voorzitter van de club het woord en gedurende haar praatje begon
de twijfel die ik eerder op de avond opgelopen had waarheid te worden. Het feit
dat Ria zelf die bloemen meebracht was dus niet raar of grappig. Zij werd niet de
Sportvrouw van het jaar.
Nee, ik werd Sportman van het jaar. En ja hoor, daar hoorde ik het Wilma
uitspreken. Sportman van het jaar 2019 is ….. “Mart Siebers”.
Huh …. Mart Siebers “… dat ben ik …. Euhhh …. Leukkkkkk, gaafffff,
fantastischhhhh. Met een “Big Smile” loop ik naar voren en neem alle egards en
complimenten in ontvangst. Ik ben trots en zeer vereerd en iets minder verrast
maar eigenlijk toch nog wel zeer verrast ook!!!!!
Ik ben Sportman van het jaar 2019. Woawwwwww

In 1997 was het voor de eerste keer, dat deze eer mij te beurt viel, voor een groot
deel van de aanwezigen een jaartal, dat ze nog in de luiers rondkropen of nog
niet eens geboren waren. Maar we zijn reuze blij met deze groep jongeren, die
niet alleen aanwezig zijn op deze feestavond, maar ook nagenoeg allemaal super
actief zijn voor onze club. Daar neem ik als sportman dan weer graag mijn petje
voor af.
En nu ben ik dus in 2019 voor de tweede keer “Sportman van het Jaar” en als
dusdanig vereeuwigd in de rijke historie van onze club. Dankjewel voor deze
uitverkiezing. Altijd leuk om waardering te krijgen voor het vrijwilligerswerk dat je
verricht voor jouw club. Als vrijwilliger vind je het vaak de normaalste zaak van de
wereld om je in te zetten voor je club, maar als club zijn vrijwilligers van
levensbelang. Dus vanaf deze plek wil ik deze prijs eigenlijk delen met alle
vrijwilligers van onze club B.V. de Klapper. Vrijwilligers dank jullie wel voor jullie
inzet in 2019 en al die andere jaren.
Maar goed bij een verkiezing kan er maar één de prijs echt krijgen en dat was ik
dus dit jaar. Nogmaals dankjewel daarvoor. Ik ga er, een jaar lang, ontzettend van
genieten.
En Ria weet dat je naam in ons geheugen gegrift staat ….
Mart Siebers

