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Van de feestcommissie

Beste Badmintonners van BCHeemskerk,
Voor u ligt de feestelijke editie van de Zoef.
Onze, altijd gezellige, badmintonvereniging bestaat namelijk 60 jaar!
Dat kunnen en mogen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
In deze speciale uitgave van de Zoef wordt teruggekeken op de afgelopen 60 jaar. Ook wordt
vooruitgeblikt. Hoe maken we de komende 60 jaar net zo succesvol als de voorbije 60?
Kortom wat is het geheim van BCHeemskerk?
En last but not least vindt u in dit nummer een extra feestelijke puzzel.
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Wist jij dat...
… 202 landen lid zijn van de Internationale Badminton Federatie?
… een badmintonspeler in één wedstrijd meer dan zes kilometer kan afleggen?
… er op een toernooi met gemak tien wedstrijden worden gespeeld?
… dit dus betekend dat een speler dan meer dan 60 kilometer kan lopen?
… dit best vermoeiend kan zijn?
… je met badminton 476 calorieën verbrandt wat gelijk staat aan 2 porties shoarma met pita
brood en saus.
… de beste shuttles gemaakt worden van de linker vleugel van een gans?
… dat hiervoor 16 veren worden gebruikt?
… deze shuttle dan tussen de 4,74 en 5,50 gram weegt?
… dit dus die mooie rode bult op je voorhoofd verklaart na een kopbal?
… de grootste shuttle ter wereld in het Kansas City Museum staat?
… deze 48 keer groter is dan een echte?
… het gewicht van deze reus 2267 kilo is?
… ik het racket wel wil zien dat daarbij hoort?
… ik ook die gans die voor die 16 veren heeft gezorgd wil zien?
… de badmintongeschiedenis terug gaat naar de Oude Grieken?
… het zelfs terug gaat naar nog oudere beschavingen uit het verre oosten?
… we dit weten doordat ze het toen op potten en muren hebben geschilderd?
… ze toen nog geen rackets hadden, maar met de voeten speelden?
… voetbal dus eigenlijk haar oorsprong in het badmintonnen vindt?
… de eerste Olympische Spelen waar badmintonners aan mee mochten doen in 1992
in Barcelona waren?
… meer dan 1,1 miljard mensen dit debuut via de televisie hebben gekeken?
… bij wedstrijden in Maleisië en Indonesië een publiek van 15.000 mensen heel normaal is?
… de spelers hier in Nederland al klagen als er iemand langs de baan te hard lacht of kucht?
… China en Indonesië de meest succesvolle landen zijn?
… zij samen 70% van alle toernooien winnen?
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Ons oudste lid: Paul Morcus
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Het waren mijn collega’s bij de Hoogovens die een gymzaal gehuurd hadden in plan
Oosterwijk te Beverwijk, daar was de Lts school. Dit hebben we een paar jaar volgehouden,
waarna ik bij BCHeemskerk lid ben geworden.
Hoe oud was je toen je begon met badmintonnen?
Mijn leeftijd was toen tussen de 30 en 35 jaar.
Hoe lang ben je al lid van BCHeemskerk?
Volgens zeggen ben ik al dik 40 jaar lid bij deze badminton vereniging.
Wat is er leuk aan om lid van BCHeemskerk te zijn?
Mijn vrouw en ik werden leuk opgevangen. We kregen ook meteen lessen aangeboden.
Kon je goed badminton spelen toen je net begon bij BCHeemskerk?
Nee, ik kon toen nog niet goed badminton spelen, maar na een aantal trainingen is het een
stuk beter geworden.
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
De dropshot.
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu toe?
Dat was tijdens het toernooi in de Zien te Uitgeest. Dat we met de dubbelmix de eerste plaats
wonnen in onze poule.
Wat is je leukste toernooi in al die jaren en waarom?
Dat is wel het toernooi in Uitgeest, maar je mag ook de onderlinge wedstrijden niet vergeten.
Wat zijn markante gebeurtenissen die je hebt meegemaakt bij BCHeemskerk in de
afgelopen 60 jaar?
Dat was het eerste lustrum van deze badminton vereniging, welke werd gehouden in de
toenmalige Jansheren. Het was een thema avond.
Ook het lustrum welke gehouden werd in de openlucht op het sportveld bij Slot Assumburg
met daar aaneen gesloten een BBQ.
Heb je nog een verhaal uit de oude doos?
Tijdens een ouder kind gebeuren, was ik aan het spelen op baan 1 toen wij beide een shuttle
probeerde te onderscheppen liepen wij naar de shuttle, maar ik verloor mijn evenwicht
waardoor ik hard tegen de muur kwakte en daar een beste beschadiging aan het gezicht
overhield
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Hoe lang denk je nog lid te blijven?
Als mijn gezondheid het toelaat dan blijf ik nog actief lid.
Tijd voor een feestje na 60 jaar BC Heemskerk?
Dat vind ik wel dat dat gevierd mag worden.
P.S. In het begin was mijn vrouw Joke ook lid van deze vereniging maar is er naar een paar
jaar mee gestopt.
Verder is ook onze zoon Martijn toen hij op de middelbare school zat ook lid geworden
samen met zijn vriend Niels en dat doen ze ook met plezier en vol enthousiasme.
Zelf hoop ik dat onze kleinkinderen ook het badminton erg leuk vinden. Je weet het maar
nooit. Drie generaties Morcussen die lid zijn van BCHeemskerk.

6

Ons jongste lid: Soraya Trung
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
‘Gewoon, omdat ik het leuk vond.’ Ik ga al heel lang met papa en mama mee op de
zaterdagochtend en heb daar al veel geoefend. En nu ik dit seizoen 6 jaar werd, mocht ik ook
echt meetrainen.
Hoe oud was je toen je begon met badmintonnen?
5 jaar, dat ik lid ben geworden. Maar eigenlijk badminton ik al vanaf dat ik kan lopen.
Hoe lang ben je al lid van BCHeemskerk?
Sinds dit seizoen.
Wat is er leuk aan lid van BCHeemskerk te zijn?
Dat ik mag trainen. Ik mocht eerst alleen maar kijken bij mijn vriend(inn)en en nu mag ik
ook meedoen.
Kon je goed badmintonnen toen je net begon bij BCHeemskerk?
Ja, ik had al heel veel geoefend op de zaterdagochtend met papa en mama. Eerst oefenen met
een ballon en een klein racket en later met een shuttle en toen ik iets groter was kreeg ik een
groter roze racket.
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
Bovenhands slaan en dan zo hard mogelijk. Dat mijn moeder er bijna niet meer bij kan.
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu toe?
Ik heb nog niet zoveel toernooitjes meegemaakt. Alleen het Sinterklaastoernooi. Dat vond ik
leuk, maar ook een beetje spannend. Maar het leukste van dat toernooi vond ik dat ik mijn
eerste wedstrijd gewonnen had.
Wat was je leukste toernooi in al die jaren en waarom?
Ik heb heel veel zin in het ouder-kind-toernooi. Dan ga ik meedoen met Ome Erwin, die kan
namelijk heel goed badmintonnen.
Hoe lang denk je nog lid te blijven?
Nog heeeeel lang. Tot ik beter ben dan mijn vader!!!
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Terugblik vorig feest
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Racket doolhof

9

Onze trainer Quoc Luong Truong
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Mijn broertje en zusje waren als eerst begonnen met badmintonnen in Heemskerk bij de
vereniging Indo Merah van Nico Meijer. Ongeveer een jaar later werd gevraagd of ik een
keer mee wilde spelen. Ben daarna niet meer gestopt.
Hoe oud was je toen je begon met badmintonnen?
Ik ben zelf op mijn 14e begonnen met spelen. Als jeugdspeler bij Indo Merah voor 4 jaar.
Toen een jaartje gestopt, omdat mijn team uit elkaar ging. In 2000 ben ik bij BC Heemskerk
gaan spelen. Mocht gelijk invallen in de team van Jeroen Olsthoorn, Karin Hakvoort, Marco
van Tunen en Monica Dankelman. Was toen 3e klasse district.
Hoe lang ben je al trainer van BCHeemskerk?
Das een goeie. Ik denk iets van 15 jaar. Ik ben de jeugd training gaan geven toen Cindy
Engelbarts stopte.
Wat is er leuk aan trainer van BCHeemskerk te zijn?
Ik heb veel voordelen als trainer bij BC Heemskerk. Ik ken bijna iedereen, weet in loop der
tijd hoe iedereen speelt en waar ieder z’n sterke en zwakke punten zijn. Daardoor kan ik
iedereen sneller aan zijn/haar punten laten werken. Maar het is ook gelijk een zwakte van
me. Ik accepteer wat sneller een excuus van een speler. Kortom, leuk en bijzonder om trainer
te zijn van BC Heemskerk.
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
Schijnslagen
Welk trainingsonderdeel geef je graag?
Dubbel / Mix training (kost wel veel tijd… ;-) )
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu toe?
2x kampioen geworden in de 4e divisie (1x met BC Heemskerk en 1x bij BV Slotermeer). Ik
hoop 10 februari nog een keer kampioen te kunnen worden in de 4e divisie. Dit keer met BV
Floriande dan.
Wat was je leukste toernooi in al die jaren en waarom?
Ik heb wel heel veel toernooien gespeeld afgelopen jaren. Helaas is er nog geen toernooi
waar ik elk jaar heen ga, maar dat lijkt een verandering in te komen! Natuurlijk de
BCHeemskerk Mixtoernooi!! Heb van deze zes edities al vier keer met zelfde partner
gespeeld en ik denk dat het wel zo zal blijven voor dit toernooi.
Wat zijn markante gebeurtenissen die je hebt meegemaakt bij BC Heemskerk in de
afgelopen 60 jaar?
Ik kan alleen iets zeggen over de afgelopen 19 jaar (ben nog niet zo oud…). Maar er zijn veel
stellen ontstaan in de afgelopen 19 jaar bij BC Heemskerk, waarvan ikzelf er ook 1 ben.
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Je ziet maar weer, sport brengt mensen bij elkaar!!
Heb je nog een verhaal uit de oude doos?
Het spijt me, kan geen verhaal uit de oude doos bedenken.
Hoe lang denk je nog trainer te blijven?
Geen idee. Als er nog verenigingen zijn die mijn trainingsmethodiek leuk vinden, zal ik
training blijven geven. Of het nou bij BC Heemskerk is of ergens anders. Het moet wel
passen in mijn agenda en ik moet wel toestemming krijgen van de baas.
Tijd voor een feestje na 60 jaar BCHeemskerk?
Er is altijd tijd voor een feestje. Of het nou voor een jubileum is of iets anders. Verzin
desnoods maar iets, maar het is altijd leuk!
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Onze trainer Peter Smit
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Komt door dat vader en broers ook badmintonnen.
Hoe oud was je toen je begon met badmintonnen?
Ik was voor mijn diensttijd begonnen ongeveer 17 a 18 jaar
Hoe lang ben je al trainer van BCHeemskerk?
Al heel lang ik heb nog een korte tijd in het sportcentrum les gegeven aan toenmalige jeugd
Alex Meier en Nico Meier en Frans Huigens en nog wat anderen.(voorzitter of
penningmeester was de heer Stegging (schoonvader van Marc Buijs)
Wat is er leuk aan trainer van BCHeemskerk te zijn?
Het leuke van training geven is om de spelers enthousiast en te motiveren om de fijne
kneepjes van het badmintonnen .
Wat is je lievelingsslag bij het badmintonnen?
Mijn sterkste slag was vroeger de smash.
Welk trainingsonderdeel geef je graag?
Het leukste trainingsonderdeel is het fysieke en slagenonderdeel zoals smash, lob, drop etc.
en daarna in spelvorm toepassen.
Wat is je grootste badmintonsucces tot nu toe?
Toernooi in het verleden in Genève en in het begin toernooien in Noord Holland.
Wat was je leukste toernooi in al die jaren en waarom?
Toernooi in het verleden in Genève en in het begin toernooien in Noord Holland.
Wat zijn markante gebeurtenissen die je hebt meegemaakt bij BCHeemskerk in de
afgelopen 60 jaar?
Mijn hartaanval in 2009 en 6 maand uit de roulatie
Heb je nog een verhaal uit de oude doos?
Ik zou het niet 1 ,2, 3, niet weten. Wel een keertje tijdens een competitie in de noord tegen
een fanatieke jeugdspeler gespeeld, die tijdens de single het spel vertraagde door even een
handdoek te pakken even zijn veters vast te maken. Toen deed ik hetzelfde toneelstukje
d.m.v. even mijn lenzen goed te zetten, waardoor de tegenstander zijn concentratie verloor
en ook de wedstrijd. Mijn teamgenoten vroegen mij vervolgens sinds wanneer ik lenzen had.
Ik zei dat ik helemaal geen lenzen droeg maar dat ik ook kan toneelspelen
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Hoe lang denk je nog trainer te blijven?
Zolang als er nog jeugd spelers van mij training willen hebben.
Tijd voor een feestje na 60 jaar BCHeemskerk?
Tuurlijk kom ik ook op het feestje en ik hoop dat er ook mensen van de oude stempel er zijn .

13

Onze trainer Fritz Schaller
Wie of wat bracht je aan het badmintonnen?
Ik voetbalde vanaf mijn 7e jaar bij de voetbalclub A.D.O '20, toen ik net met mijn ouders, in
het jaar 1957, uit Indonesië was verhuisd. Ik was een jaar of 15 en mijn geplande
voetbalwedstrijd was afgelast. De Indische Heemskerkse gemeenschap had het sporthalletje
aan de Bachzaal gehuurd om daar elk weekend te gaan Badmintonnen. Ik ben ernaar
toegegaan, kreeg een houten Maxplay Dunlop racket te leen. Tussen haakjes in die tijd had je
alleen houten rackets met darmsnaren.
Na een tijd te hebben gespeeld, vroegen mijn vrienden hoe vind jij het gaan Fritz!
Ik fluisterde zachtjes tegen hen, “ ik vind het een vrouwensport”! Dit gesprek werd wel door
een jonge dame gehoord en ze zei direct, bij de damesenkelspel gaat de puntentelling tot 11,
bij de herenenkelspel tot 15. Ik daag jou uit om tegen mij te spelen en we spelen the best of
three games.
Soms zijn jongens op deze leeftijd arrogant! Jullie raden het al, deze jongen ging naar huis
met een afstraffing. Tweemaal 15-0 werd het en geen 3 games. Ik was natuurlijk in mijn
eergevoel aangetast.
Ben natuurlijk elk weekend, na het voetbal, gaan badmintonnen! En nog steeds!
Hoe oud was je toen met badminton begon?
Vijftien jaar
Hoe lang ben jij al trainer van BC Heemskerk?
Ben het jaar 2007 begonnen, nu inmiddels bijna 12 jaar
Wat is er leuk aan trainer van BC Heemskerk te zijn?
Wanneer je ziet, dat de jeugdspelers het er technisch goed vanaf brengen, het spelletje
beginnen te lezen, enthousiast ervan worden, dan naar de senioren overstappen en doorgaan
met het beoefenen van onze mooie sport.
Wat is jouw lievelingsslag bij het badmintonnen?
Na het Parachuten, een schijnslag AH Cross Smash.
Welk trainingsonderdeel geef je graag?
De basis, goed voetenwerk, dat alle slagen hierdoor technisch goed worden uitgevoerd,
juiste balans, etc. etc. Moet altijd worden herhaald! Zelfs al ben je 68 jaar oud!
Wat is je grootste badminton succes tot nu toe?
Ik kijk dan naar de toenmalige jeugdspelers die de overstap naar de senioren hebben
gemaakt, redelijk tot goed competitie en met veel elan spelen.
Dit is niet alleen mijn verdienste hoor, we hebben het met zijn allen gedaan!
Wat was je leukste toernooi in al die jaren en waarom?
40 jaar geleden een toernooi in Paderborn B.R.D. Ik was in de bloei van mijn jeugd, nog
soepel en snel bewegend. De volgende dag kon ik nog zonder of nauwelijks spierpijn
lachend , een volgende wedstrijd aan.
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Wat zijn de markante gebeurtenissen, die je hebt meegemaakt bij BCHeemskerk in de
afgelopen 60 jaar
45 jarig bestaan van BCHeemskerk, heb ik op het korfbalveld, een sportfeest, weliswaar in de
regen, als scheidsrechter meegemaakt. Was zeer gezellig en geslaagd!
Heb jij nog een verhaal uit de oude doos?
De nieuwste Carlton racket was net uit. Voor die tijd speelde het racket lekker en ik speelde
er geweldig mee.
Dit racket werd ook vaak door mijn vrouw Yvonne geleend, ook tijdens een dubbeltoernooi.
Enfin ik speelde met mijn Kameraad dubbel tegen twee Duitsers.(Denk aan de wedijver
Nederland tegen Duitsland). Mijn smashes en dropshots waren formidabel goed en
onhoudbaar! De Duitsers beklaagden zich bij de scheids dat mijn slag niet correct werd
uitgevoerd. De scheids had niets bemerkt wat er fout ging en wij ook niet! Uiteindelijk
hadden wij de wedstrijd in 3 sets gewonnen, Later ontdekte ik dat de T-stuk van mijn
aluminium Carltonracket gescheurd was, zodat mijn racketblad, door mijn (ponatie)
polsbeweging extra meer naar voor bewoog. De shuttle hierdoor, scherper achter het net
werd geplaatst. Geluk bij een ongeluk. Mijn vrouw Yvonne sloeg tijdens haar dubbelspel
tegen het racket van haar medespeler en mijn racketblad was krom. Ze had het blad
teruggeduwd. Dit vertelde zij mij pas veel later!
Hoelang denk jij nog trainer te blijven?
Als het aan mij ligt tot ik niet meer kan lopen!
Tijd voor een feestje na 60 jaar BCHeemskerk
Ik ben zeer benieuwd hoe jullie het gaan aanpakken! Verras ons!
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Uit den ouden Doos
Ode aan de shuttle
Pluimpjes, plumkes of shuttles
Hier volgt een verhaal dat voor elke badminton speler wel aardig is om te weten, want het
zijn deze voorwerpen die wij allemaal zo snel mogelijk naar onze mede (tegen) speler willen
slaan.
Volgens mijn Dikke van Dale (1970) betekend “shuttle” het sprongsgewijs heen en weer gaan
van materialen of machines. In de meer recentere uitgave zal daarbij “shuttle” ook wel
omschreven worden als een onmisbaar element in het badmintonspel.
We kennen nu 2 soorten shuttles namelijk de veren shuttles en de nylon shuttles. Ruim 30
jaar geleden waren de nylon shuttles helemaal van nylon maar nu hebben ze meestal een
kurken dop om de veren shuttles het meest te benaderen in eigenschappen van de veren
shuttles. De titelwoorden “Pluimpjes” of “Plumkes” komen voor in Vlaamse en ZuidNederlandse taal.
Nylon shuttles
De nylon shuttle bestaat uit een 16tal kunststof 'veren' (in één geheel) die bij elkaar komen in
een dop. Nylon shuttles gaan langer mee en zijn daarom ook voordeliger. De snelheid van de
shuttle wordt aangegeven in speed 1,2,3,4 en 5 of met slow, medium en fast. Sommige
fabrikanten gebruiken kleuren groen (langzaam), blauw (medium), rood (snel). Bijna alle
fabrikanten proberen shuttles te vervaardigen die de speeleigenschappen hebben van een
veren shuttle. Veren shuttles vallen echter steiler naar beneden na een harde slag in het
achterveld. Ze remmen dus sneller af. De plastic shuttles hebben meer een kogelbaan. Het is
met een nylon shuttle dus moeilijker een tegenstander in het achterveld te dwingen, omdat
de shuttle niet recht naar beneden valt. Daarnaast kun je veren shuttles met meer spin slaan.
Dit houdt in hoe harder een shuttle ronddraait hoe stabieler en mooier een vlucht is.
Veren shuttles
In een veren shuttle zitten 16 ganzenveertjes. Per gans zijn er slechts 4 veren geschikt voor de
shuttle. Er zijn dus een heleboel ganzen nodig om een koker veren shuttles te vullen.
Gelukkig vinden ze in China het ganzenvlees nog een lekkernij anders zouden wij ons
spelletje niet met deze shuttles kunnen spelen. De veren zijn met draadjes en veel lijm aan
elkaar gebonden. Ze hebben een kurken dop. Het hele proces van het maken van zo'n shuttle
is dus erg arbeidsintensief. Vandaar dat deze shuttles duurder zijn dan de nylon shuttle.
Veren shuttles zijn daarnaast veel kwetsbaarder. Als een veer kapot is krijgt de shuttle een
slechte vlucht.
Op competitie niveau wordt er echter met deze shuttle gespeeld, omdat ze
1. een preciezere vlucht hebben dan een nylon shuttle
2. een stabiele vlucht hebben
3. meer mogelijkheden hebben voor effectslagen
4. zich beter aanpassen aan de temperatuur in de zaal
Tijdens topwedstrijden komt het voor dat per wedstrijd 1020 shuttles kapot geslagen
worden!
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Voor een wedstrijd worden de shuttles geprepareerd. Dit gebeurt door middel van het met
stoom bevochtigen van de shuttles. Het kan ook via de koelkast, dus een geopende koker een
nachtje in de koelkast en dan eruit halen. Doordat er dan dauw gevormd wordt op de shuttle
verkrijgt men ook een bevochtigingeffect.
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