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Locaties en Speeltijden
Speeltijden
Speelavond jeugd
Vrijdag

18.00 - 19.30 uur

Sporthal Kralingen

Speelavonden senioren
Woensdag

19.00 - 22.30 uur

Sporthal Schuttersveld

Vrijdag

19.30 - 23.00 uur

Sporthal Kralingen

Speelavond G-sporters
Donderdag 19.15 - 20.45 uur

Gymzaal Korne

Sportaccommodaties
Sporthal Schuttersveld

Crooswijksestraat 93, 010 - 206 50 60

Sporthal Kralingen

Slaak 15, 010 - 414 22 90

Wijkgebouw Pier 80

Rosener Manzstraat 80, 010 - 477 76 76

Gymzaal Korne

Korne 180, 010 - 202 67 03

Asterix Agenda
Maart
vr 28		 Lentetoernooi
April
Wo 30		 Geen badminton
Do 17		 Deadline Asternoot
Mei
Do
Vr
Vr
Zo
Vr
Za
Za

1 		 Geen badminton
2		 Geen badminton
16		 Clubkampioenschappen single
18		 Clubkampioenschappen dubbels
23		 Clubkampioenschappen single
24		 Clubkampioenschappen dubbels + finale singles
24		 Clubfeest

BC Asterix op Internet: www.bcasterix.com
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Noot van de redactie
Er waren eens twee studenten net een paar maanden aan het
badmintonnen, toen zij vermoeid en wel onder de douche overvallen
werden door Rita en Ingrid. “Willen jullie voortaan de redactie
van de Asternoot overnemen?” Schuchter trokken zij hun handdoekjes op, keken elkaar even aan, en antwoorden: “ Euh… ja”
en “…is goed”.
Aanvankelijk twijfelden zij hoe ze iedere keer die Asternoot vol
zouden krijgen. Wat moesten ze zelf schrijven en vooral wanneer
moesten ze de deadline leggen om de noot op het juiste tijdstip te
laten verschijnen. Al snel genoten ze ervan dat zij als eerste de Wistu-datjes, de columns en de competitieverslagen konden lezen.
Het eerste jaar trokken ze er een hele dag voor uit om
alle teksten samen door te nemen en hun eigen bijdragen
te schrijven. De ene nam een lekker ontbijtje mee en de
ander zorgde voor een goede avondmaaltijd. Met een
rondje rond de Kralingse plas kwamen ze ook nog even buiten.
Inmiddels zijn beide dames afgestudeerd - de ene net wat later dan de
ander, maar een kniesoor die daarop let – en is hun werkende leven begonnen. Het
redigeren van de stukjes gaat steeds meer tussen de bedrijven door. Zij vinden zelfs
geen tijd meer voor het toch iedere keer weer heugelijke moment: het ophalen van
de echte papieren Asternoot bij de drukker.
Kortom het is tijd voor een nieuw verhaaltje, een nieuw geluid…
De twee ex-studenten zijn op zoek naar opvolgers:
Schrijf je graag en vind je dat er wel het één en ander mag veranderen in ons clubblad, neem dan de redactie over. Kan je met In-Design uit de voeten en wil je de hele
vormgeving veranderen, grijp je kans en meld je als vormgever.
Met hun favoriete Asternoot van het seizoen hopen zij jullie over de streep te
trekken. Veel leesplezier met de competitieverslagen!
Groet,
Marloes en Jenneke
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Niet van de voorzitter
Na een dramatisch einde van vorig jaar, is nu alles weer in wat rustiger vaarwater terecht
gekomen. Op school valt het nog niet mee. Het jaar is roerig begonnen, maar ik krijg de
klasjes steeds beter onder controle. Na het gebruikelijke uitproberen van de nieuwe
docent, kom ik nu ook aan lesgeven toe.
Met de club gaat het goed. We merken dat we steeds weer in staat zijn het ledenaantal
aan te vullen en dat het aantal competitiespelers nog steeds in de lift zit. Hiermee zijn
we in de regio Rotterdam een positieve uitzondering. De meeste verenigingen hebben
een teruglopend aantal competitieteams, maar door actief lobbywerk kunnen we toch
steeds meer mensen aan ons binden. Dit is natuurlijk een goede zaak.
Ik ben me er ook van bewust dat we moeten waken dat het unieke karakter van de
vereniging niet verloren gaat. Voor mij blijft dat toch de mix tussen competitief spel en
gezelligheid voor de competitiespelers èn de recreanten. Het blijft voor het bestuur dan
ook steeds zoeken naar de juiste verdeling van de banen en speeltijd tussen de verschillende groepen spelers om iedereen zo goed mogelijk aan bod te laten komen.
We blijven zoeken naar de ideale oplossingen en kunnen daar natuurlijk ook de ideeën
van leden goed bij gebruiken. Dus als je suggesties of opmerkingen hebt, stuur ze naar
het bestuur.
De wereld wordt steeds commerciëler. Alles en iedereen moet ergens geld aan verdienen.
Er kan niets meer voor niets. Daarom zijn veel mensen hard aan het werk met veel inzet
en toewijding om alles te organiseren en te regelen. De beloning daarvoor wordt natuurlijk uitbetaald in euro’s (de kachel moet immers roken) en mensen kunnen hun ambitie
volgen in de hoop iets te bereiken.
Een sportvereniging is in dat opzicht een vreemde organisatie. Zo kom je bij BC Asterix
badmintonnen, je betaalt je
contributie, maar er is
niemand die er iets aan
verdient. De trainingen, de
halhuur, de wedstrijden, het
aantrekken en begeleiden
van nieuwe leden, kortom
alles wordt georganiseerd
door een team van vrijwilligers. En waarom zetten we
ons zo in voor onze vereniging? Waar zit nou de beloning? Vaak hebben we er
plezier in om iets voor en
Competitiediner | uitgedost voor het etentje
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Competitiediner | ‘wat ben je toch een lekker ding…’

met een groep mensen te organiseren,
maar we voelen ons ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze
club. Bovendien leren we veel nieuwe
mensen kennen, want bij een sportvereniging gaat het echt niet alleen om
sporten.
Feit is wel, dat Asterix als vereniging
totaal afhankelijk is van de inzet van al
die vrijwilligers op allerlei plaatsen. In
de commissies voor de Asternoot, het
clubfeest en de jeugd bijvoorbeeld. Niet
te vergeten: de technische commissie die
de competitiewedstrijden organiseert,
en de leden die de borrels, de internetsite, de clubkleding en de PR regelen. Ook het werven en opvangen van nieuwe leden
doen mensen geheel in hun vrije tijd.
Bij deze wil ik al deze vrijwilligers bedanken voor hun werk, en voor al die tijd en moeite
die zij steken in het functioneren van de gehele club. Zonder hun inzet zou de club
letterlijk ophouden te bestaan!
Groet,

Wiebe
penningmeester

Competitiediner | Team 7
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Van de secretaris
Ik heb niet veel nieuws voor deze asternoot als secretaris. Eigenlijk
maar twee puntjes: het ledenaantal en het smoelenboek.
Het gaat goed met het ledenaantal. We zitten nu op 154 seniorleden,
38 jeugdleden en 11 G-sporters. De begroting was ingesteld op 145
seniorleden, dus die hebben we inmiddels gehaald.
Het smoelenboek is binnenkort als word-document op internet te vinden. Het document
is te openen met de inlogcode: smoelen2008.
Om dan ook nog even aan te haken bij het stuk van Wiebe (niet van de voorzitter). Het
is heel fijn dat Asterix zo veel vrijwilligers telt. Een vereniging kan eigenlijk nooit genoeg
actieve leden hebben. Dus mocht je zelf interesse hebben om je actief in te zetten voor
de club (in commissies of misschien in het bestuur), laat het weten!
Margriet
Groet,

Margriet

Competitiediner | Team 12

Competitiediner | Team 6
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Naam en logo
Zoals beloofd een update van de ontwikkelingen wat betreft onze naam en ons logo. Na
de laatste briefwisseling met de advocaten van de eisende partij hebben wij niets meer
van ze vernomen. Dit lijkt goed nieuws, maar het is afwachten of zij later nog op de zaken
terugkomen.
In ieder geval heeft het bestuur besloten geen verklaring te ondertekenen die ons verplicht
tot onduidelijke boetes. Dit werd ons ook afgeraden door (vrijwillige) advocaten aan onze
kant. Het is nu een kwestie van afwachten of ze nog gaan reageren.
Het lijkt er wel op dat we definitief moeten afzien van de domeinnaam op internet en
het logo met het Asterix-figuurtje. De naam Asterix willen we voorlopig aanhouden, maar
deze naam gaan we voorlopig niet meer op internet gebruiken.
Tot zover,

Wiebe

Competitiediner | een hecht team

Competitiediner | Team 1
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Clubkampioenschappen 2008
In mei vinden de clubkampioenschappen 2008 plaats:
• singles op de vrijdagavonden van 16 en 23 mei, de laatste ronde en de finales op
zaterdag 24 mei overdag
• dubbels op zondag 18 mei en zaterdag 24 mei overdag
Op beide vrijdagavonden verwachten we zo’n vijftig partijen te laten spelen. Hierdoor
vervalt de speelavond in de Kralingenhal. Op zondag en zaterdag zullen ’s ochtends en ’s
middags meer dan honderd partijen gespeeld worden. Ook deze wedstrijden worden in
de Kralingenhal gespeeld.
De vrouwen- en mannenenkel worden in poules en vervolgens in schema gespeeld. Hierbij
worden drie klassen onderscheiden.
• A is bestemd voor competitiespelers van team 1-7 (2007/2008) of daaraan gelijkwaardig;
in A wordt met veren shuttles gespeeld
• B is bestemd voor competitiespelers van team 8-12 (2007/2008) of daaraan gelijkwaardig; in B hebben nylon shuttles de voorkeur
• C is bestemd voor alle overige spelers; in C wordt met plastic shuttles gespeeld
Hoger inschrijven mag, lager niet. Indien om organisatorische redenen noodzakelijk kan
de TC besluiten een speler in een andere klasse te plaatsen dan waarvoor is ingeschreven.
Bij onvoldoende inschrijvingen kan de TC besluiten klassen samen te voegen.
In de vrouwen-, mannen- en
gemengd dubbel geldt als regel
dat spelers van team 1 t/m 3 (of
daaraan gelijkwaardig) niet
samen een koppel kunnen vormen
tijdens de clubkampioenschappen.
In de dubbels spelen competitiespelers en recreanten in één
schema. Verlies betekent nog niet
dat men uitgespeeld is. Iedereen
speelt per onderdeel 3 tot 5
partijen. Uiteindelijk wordt in de
dubbels om het clubkampioenschap onder de competitiespelers
en onder de recreanten gestreden.

Competitiediner | Recreantenteam 2
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Bij de dubbelpartijen hebben veren shuttles
vanaf de kwartfinales de voorkeur (voor
competitiespelers).
Op zaterdagavond 24 mei 2008 wordt na
afloop van de Clubkampioenschappen door
de feestcommissie een heerlijk diner en een
spetterend feest georganiseerd !!! De
prijsuitreiking zal op dit Clubfeest plaatsvinden.
Competitiediner | Bart heeft er zin in
Inschrijving voor de Clubkampioenschappen
is op de website mogelijk tot 30 april 2008
(twee weken voor de eerste toernooidag). Er
zullen mogelijk ook inschrijfformulieren in de sporthal komen te liggen, maar inschrijving
via de website heeft de voorkeur. Voor ieder onderdeel betaal je € 3,00. Je kunt het inschrijfgeld betalen aan de wedstrijdtafel.

Competitiediner | dat zal lekker smaken
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Teamverslagen
Kort maar krachtig Team 2
Hmm ben niet zo van de roddels. We
zijn tweede geworden, dat is een feit
verder vind ik het wel best ;)

G r o e te n S te fa n

Competitiediner | Team 2

Team 3
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Competitiediner | Team 3

Dit resulteerde in 73 punten voor J
en 36 punten tegen L,en de tweede plek na een super leuk en gezellig jaar!!!

10
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Competitie team 4
Hoe verging het team 4 dit seizoen? Het team bestond uit vier nieuwe Asterixers (Oscar,
Ellen, Tamara en Marcel) en twee oudgedienden (Simone en Maurice). Achteraf gezien
zijn we heel simpel kampioen geworden. Gewoon twaalf keer winnen bleek voldoende
voor de eerste plaats, ondanks één gelijkspel en één verliespartij. Vooraf was het natuurlijk een stuk minder simpel.
Al wisten we het toen nog niet, de eerste twee uitwedstrijden waren meteen heel belangrijk. Onze eerste tegenstander zou later de nummer 3 in de competitie worden. Zij kwamen
niet met hun sterkste opstelling en wij wonnen met 5-3. Na afloop deden onze dames
een beroep op schuimblokken en Fristi om weer op krachten te komen.
Op een donderdagavond stond om zeven uur onze tweede wedstrijd in de planning.
Zonder dat we al te veel hadden gegeten, gingen we de baan op. Het werd een partij met
een vreemd scoreverloop. Zeer snel stonden we met 3-1 achter, waardoor we redelijk
onbevangen aan de volgende wedstrijden begonnen. Ik kan me niet herinneren, dat ik
ooit met 5-3 heb gewonnen na een 3-1 achterstand, maar dit keer lukte het ons wel. Dat
Oscar en ik die avond onze beste dubbel van het seizoen speelden, heeft daarbij natuurlijk goed geholpen. Na afloop waren onze tegenstanders not amused en dronken onze
dames weer Fristi.
Competitiediner | Team 4
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De volgende twee wedstrijden werden eenvoudig gewonnen en in de vijfde wedstrijd
mochten we aantreden tegen de medekoploper. Deze wedstrijd leek alle kanten op te
kunnen. Onze tegenstanders waren op sommige onderdelen nog ongeslagen. Wij hielpen
ze snel uit hun ongeslagen droom, want een 1-2 achterstand werd omgebogen in een
5-2 voorsprong. Het was qua teamprestatie misschien wel de beste wedstrijd van het
seizoen en we veroverden met deze overwinning het alleenrecht op de nummer één
positie.
Wedstrijd zes en zeven werden simpel gewonnen, desondanks was de zevende wedstrijd
een hele bijzondere. We moesten zaterdagochtend om tien uur in Kamperland (Zeeland)
spelen. Aangezien we niet echt bij elkaar in de buurt wonen, besloten we met zes personen
vier auto’s te gebruiken. De tegenstander bleek maar één dame te hebben, dus we waren
met iets te veel mensen zo vroeg ons bed uitgekomen.
In het tweede deel van de competitie moesten we onze voorsprong verdedigen en de
druk nam toe. Gelukkig wisten wij hier als team goed mee om te gaan, zodat we in
wedstrijd dertien al genoeg hadden aan een gelijkspel om het kampioenschap binnen te
slepen. En zo geschiedde. Nadat we het vierde punt van de wedstrijd binnenhaalden,
werd de beker voor het eerste kampioensteam van Asterix aan ons uitgereikt. Wij wisten
niet dat deze beker bestond, maar tijdens onze laatste uitwedstrijd werd hij goed misbruikt
als snoeptrommel.
Tijdens die laatste wedstrijd zaten we te filosoferen over de bijzonderheden van het
seizoen. Vooral de hoeveelheid auto’s die we nodig hadden om met zes personen op de
juiste plaats te komen viel daarbij op. Het waren er regelmatig drie of vier. Onze tegenstanders hadden onderling nog wel eens gezeur over een wedstrijd die verzet moest
worden, maar wij hadden daar gelukkig geen last van. Ik heb dat wel eens anders
meegemaakt. Het was gewoon leuk en gezellig, en we hadden een enorme positief gevoel
en teamspirit. We hebben daardoor goed gepresteerd. Een eerste plaats voor een bijna
geheel nieuw team, dat nog nauwelijks op elkaar ingespeeld was, is toch heel bijzonder.
Op naar volgend seizoen.
Groet,

Marcel

12
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Team 5 taart: Vernieuwd Recept
Ingredienten
- Een vleugje Onno-humor
- Een handjevol Joostrozengeur en
maneschijn
- Een dubbele dosis Karin
- Een portie Joke-tips
- Een halve theelepel Sophie energie
Vergeten ingrediënt
- Mespuntje Pepijn
Bereiding
Men neme ene Onno, voeg daarbij een
racket en een shuttle en daar gaat ie dan.
Voeg voor wat extra vreugde nog wat
alcohol toe, dan gaat ie het lekkerst. De
single van Onno stond meestal bol van de meest technische snufjes en veel nonchalance.
Helaas voor ons, heeft dit niet altijd tot de beste smaak mogen leiden. Wellicht was het
de alcohol, misschien was Onno toch niet goed geroerd, wie zal het weten.
Dan pakken wij een stukje Joost en snijden deze overdwars. Dat is namelijk het beste als
je een Joost klaarmaakt, zo kan ie op twee plekken van de baan tegelijk staan. Joost
probeert het als zijnde een geheel persoon namelijk vaak genoeg, doch heeft dat niet
altijd mogen baten. Desondanks ging het soms wel lekker en was het weer Joostrozengeur
en maneschijn op de baan.
Na een half uur flatsen wij er nog een dubbele dosis Karin tegenaan. Kaar heeft als dubbele
dosis een extra handicap, zo smaakt ze immers dubbel zo sterk, maar se heeft menig
tegenstander weten te verbazen met de meest bijzondere smaakcombinaties. Eigenlijk
heeft in het kookboek begin dit jaar gestaan dat we met een enkele dosis Karin zouden
spelen. Alleen halverwege dit jaar heeft Joost al geraden, voordat zij het zelf überhaupt
uit kon brengen, dat ze zwanger was.
En dan nog de mentale kracht van deze taart, die schuilde in het ingrediënt Joke. Altijd
heeft zij klaar gestaan om de rest van de ingrediënten tot het uiterste van hun smaak te
drijven. Al hebben de tegenstanders er een andere smaakbeleving aan overgehouden,
Joke heeft de smaak nooit bedorven en speelde gewoon door.

13
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Competitiediner | Team 5

Dan verkruimelen wij als laatste een stukje Sophie over de baan, wellicht nog wat peper
erin voor wat extra power en dan is het klaar. Helaas pakt de peper niet altijd goed uit.
Wellicht geeft de rode peper de volgende keer een betere smaaksensatie.
Het laatste ingrediënt (Pepijn) van deze taart is verloren gegaan, vanwege een schouderblessure. Misschien is Pepijn wel de lijm van deze taart geweest en zijn wij door zijn
afwezigheid een beetje afgebrokkeld geraakt. Maar het blijft allemaal speculeren, waarom
deze ingrediënten niet tot de winnende taart hebben geleid.
Variatietips
Deze taart smaakt ook erg lekker met een schepje Corrie, een snufje Chiel, een takje
Pascal of als u echt eens gek wilt doen een rolletje Carla. Wij willen hen dan ook bedanken
dat zij hebben willen dienen als taartingrediënt.
Met de smakelijke groeten van

Jo o s t , Jo k e , K a r i n , O n n o e n S o p h i e .

14
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Team 8!
Team 8 heeft een goed en gezellig seizoen gehad!
We hebben lang meegedraaid in de bovenste regionen van de poule, maar zijn uiteindelijk
geëindigd in de middenmoot. De meeste tegenstanders waren van gelijk niveau en dat
maakte de wedstrijden leuk en spannend.
Dit seizoen is er ook verdriet geweest, het verlies van Ruud was een grote klap voor de
vereniging. Hulde aan team 6 voor het behalen van het kampioenschap.
De formulieren voor het komende seizoen zijn alweer ingevuld, team 8 is er klaar voor!
Namens team 8,

Sandra Groeneveld
p.s. Frans en Ineke nogmaals bedankt voor het invallen.
Competitiediner | Team 8
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Korte impressie van Team 9
Najaarscompetitie van Team 9, wat zal ik daar eens over vertellen?
Omringd door de ervaren rotten Robin, Po, Viktor, Nina en Etienne, was het dit jaar mijn
debuut in de vijfde klasse. Wij hadden de luxe om met zes man te kunnen aantreden bij
de wedstrijden. Hierdoor moesten we soms wat lang bankzitten, maar gelukkig wel met
aangenaam gezelschap.
In onze poule stond Boomgaardshoek al snel bovenaan. Wat was het toch mooi geweest
als we die thuiswedstrijd met versterking van Frans hadden kunnen winnen…. Niet dat
we daardoor hoger waren geëindigd, maar winnen van de uiteindelijke nummer 1 staat
toch mooi op het CV. Helaas kwam er een kramp in de kabel en moest de herendubbel
voortijdig worden gestaakt.
Gelukkig heeft het ons wel de spirit gegeven om de hierop volgende wedstrijden te
winnen. Hekkensluiter “ de Ritte” was zelfs zo bang van ons geworden dat zij gewoon
niet kwam opdagen en Robin met twee hartige taarten bleef zitten. Gelukkig wisten wij
hier wel raad mee, ze smaakten heerlijk!
Onze uiteindelijke tweede plek was een mooie afsluiting van het seizoen.
Groeten namens team 9,

Annemiek
Competitiediner | Team 9
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Competitieverslag Team 10
Onze eerste wedstrijd, laten we gelijk de sfeer bepalen met een mooi liedje: ‘Wij worden
kampioen, wij worden kampioen’ Beetje jammer dat deze wedstrijd eindigt in een gelijkspel, maar we hebben dit jaar een duidelijk doel voor ogen. Bloedfanatiek gaan we verder
met de competitie. Iedere tegenstander huivert als wij in aantocht zijn. We laten geen
spaan heel van onze tegenstanders. Slaan, schoppen, schelden, irriteren, beuken, rackets
gooien, alles is geoorloofd in deze strijd. Wat nou sportief, winnen, daar gaat het om…
En we winnen en we winnen en we blijven zingen: ‘Wij worden kampioen, wij worden
kampioen’ Hoe onsportiever, hoe beter, het gaat immers alleen maar om het resultaat.
Inmiddels barricadeert menig tegenstander de deur als we in aantocht zijn. Dit zijn onze
makkelijkste overwinningen. Angst inboezemen is ons grote streven, want: ‘Wij worden
kampioen, wij worden kampioen’
En dan onze laatste wedstrijd, we moeten alles op alles zetten. Op onverklaarbare wijze
kunnen opeens drie teams nog kampioen worden. We moeten met 6-2 winnen en slepen
Cor, Stefan en Joke mee als extra machtsvertoon. De eerste twee singles worden gespeeld,
en opeens staan we met 2-0 achter. ‘Dit gaat mis, dit gaat helemaal mis.’ We spelen verder
en staan gelukkig weer met 4-2 voor. ‘Zo ken ik ons team weer.’ Maar dan, derde set
24-24, het wordt 25-24 voor onze tegenstander. De spanning is om te snijden, onze jongens
rennen tot het uiterste, de shuttle valt op de grond. Einde wedstrijd, einde
competitie….
En we horen onze
tegenstander zingen:
‘Wij zijn kampioen,
wij zijn kampioen….’

Je n n e k e

Competitiediner | Team 10
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Competitiediner | Team 11

Team 11
Met z’n elven:
Astrid, Fiona, André, Erik,
Frido, Eelco, Kaling, Prewina,
Manon, Wilco, Tom
De weg naar het
kampioenschap
Het begon in september 2007.
Een aantal Asterixleden
schudden elkaar de hand en
stelden zich voor als leden
van team 11. Wie had toen gedacht dat we kampioen zouden worden? Uiteraard wist
onze trainer Cor wel beter... Dankzij zijn uitstekende training en tips zouden wij het zeker
redden…zeker weten toch??
Omdat Simone geen lid meer was en Astrid de eerste twee maanden nog geen single kon
spelen, moesten we de eerste wedstrijden met de invallers Prewina en Manon van start.
Daarna is Kaling als derde dame aan ons team toegevoegd. Omdat André na vijf wedstrijden
moest afhaken vanwege een enkelblessure en een op handen zijnde verhuizing naar
Enschede, zijn er bij de heren ook twee invallers geweest, namelijk Tom en Wilco. Daarna
is Eelco de vaste vervanger voor André geworden en hij heeft ons zelfs menige overwinning bezorgd.
Omdat vrijwel niemand van ons team gewend was om met één van de andere spelers
samen te spelen, was het in het begin even zoeken naar goede combinaties. De eerste
wedstrijd werd dan ook verloren met 6-2, maar daarna ging het al snel beter.
Wel werden we nog met 8-0 afgedroogd door Rhoon en speelden we gelijk tegen
Spijkenisse, maar bij de thuiswedstrijden namen we revanche door met respectievelijk
5-3 en 6-2 terug te slaan. Daarmee was ons kampioenschap binnengehaald.
Hierbij willen we graag alle invallers bedanken en hopen dat ze net zoveel plezier hebben
gehad als wij!
Epiloog
Na de laatste wedstrijd zijn de heren van ons team uit het zicht verdwenen en is ons
team nooit meer voltallig op de baan gesignaleerd. Joke loopt dus nog steeds met huldigingsplannen en een zware tas met medailles rond...

team 11
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Verslag Recreantenteam 1
De competitie begon met een overwinning. Christine, Gerda, Gerrit en Tom maakten er
een mooie avond van. Meteen daarna verliep het wat minder gunstig: vijf verloren
wedstrijden achter elkaar. We kregen, zo bleek later, al de sterkste ploegen achter elkaar.
Als de ploeg dan niet zo op elkaar is ingespeeld, dan is dat net iets te veel van het goede.
Al moet gezegd worden dat de tegenstanders het zelden voor niks hebben gekregen.
Uiteindelijk hebben we vier van de tien wedstrijden winnend afgesloten. Wat in de
najaarscompetitie neerkomt op de vierde of vijfde plaats.
Dat waren de feiten. Wat ik heel bijzonder vond was het feit dat Christine en Tom van
de jeugdtraining kwamen. Ik heb genoten van hun observaties en aanwijzingen. Genoten
van pogingen om volgens “het systeem” te spelen. Heerlijk! Genoten van de consequente
plaats van Christine in de mix: cross op de shuttle. Genoten van de zo af en toe halsbrekende toeren van Tom. Goed werk, Joke! Genoten van die heerlijke harde slagen van
Gerda. Jammer dat Gerrit niet vaak mee kon doen door zijn verhuizing. Dan hadden we
kunnen genieten van de manier waarop hij vrijwel altijd daar is, waar de shuttle terechtkomt.
Na drie seizoenen blijf ik zeggen dat we niet alleen lol hebben gehad door de sportiviteit,
maar ook door de gezelligheid. Lekker kletsen en drinken achteraf en lachen op de heenen terugreizen.
Ten slotte nog twee dingen: bedankt Willem voor de trainingen en Maria voor het regelen
daarvan. Ik denk dat ik voor de hele ploeg spreek, als ik zeg dat we ook daarvan hebben
genoten!
Groeten,

Mark

Competitiediner | Recreantenteam 1
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Een jaartje weg
Soms kijk je wel eens terug en bedenk je je wat je het afgelopen jaar nu eigenlijk gedaan of
bereikt hebt. Zijn je wensen uitgekomen? Ben je beter geworden? Of is het allemaal een
grote teleurstelling geweest en doe je het volgend jaar helemaal anders? Nu we een jaar
aan het reizen zijn, kijken ook wij terug naar het afgelopen jaar. Is het wel wat we er in
Nederland van verwacht hadden en was het al het geld en wachten waard?
Gelukkig kunnen we alle vragen positief beantwoorden en hadden we het afgelopen jaar
niets anders willen doen. De landen, lokale mensen, bezienswaardigheden en activiteiten
waren onvergetelijk, alhoewel we de kakkerlakken, ratten, opdringerige chauffeurs (ook
ratten...) en de soms algehele chaos nu wel genoeg gezien hebben.
We hebben in tropische wateren gedoken, over de hoogste pas ter wereld gelopen (5416 meter),
een van de beste rivieren voor raften ter wereld bedwongen en tal van ‘achtste wereldwonderen’
gezien. Daarbij hebben we de ultieme relatietest van een jaar lang elk uur van de dag bij elkaar
zijn met vlag en wimpel doorstaan. Kortom, we zijn best tevreden over het afgelopen jaar.
Maar aan alles komt een eind en het komende jaar zal totaal anders zijn.
Misschien verwachten mensen dat we opzien tegen de terugkomst, maar eigenlijk kijken
we daar inmiddels best naar uit. Weer lekker sporten, gezellig borrelen met vrienden, woning
inrichten en natuurlijk centjes verdienen. Daarnaast kunnen we weer gebruik maken van
alle faciliteiten die we al een tijd hebben moeten missen, zoals supermarkten waar alles
voor een vaste prijs te koop is, snelle internetverbindingen zonder rokende en boerende
Chinezen om je heen en goede bierlokalen die meer serveren dan alleen pils. De kans is
natuurlijk groot dat we na een maand alweer meer dan genoeg hebben van Nederland en
eigenlijk zo snel mogelijk weer terug willen, maar laten we hopen dat de cultuurshock niet
al te groot is en dat we weer snel gewend zijn aan ons moederlandje. De laatste weken van
de reis spenderen we op de tropische Andaman Eilanden en Sri Lanka.
Een ieder die ons te erg gemist heeft en graag spandoeken maakt kan ons op zaterdag 19
april om 11.35 verwelkomen op Schiphol. De uitgebreide vluchtinformatie is te vinden op
onze internetpagina (www.lifecontroller.com).
Groetjes vanaf Havelock, Andaman Eilanden (India),

Arjan en Marlou
P.S. We kijken er erg naar uit om een woning in te richten, maar we hebben er nog geen...
Mocht je iets leuks weten dan horen we dat graag via mail@lifecontroller.com en zullen
wij jou (met eventuele partner) verblijden met een toepasselijke Aziatische maaltijd in onze
nieuwe woning.
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Wist u dat ...

door ...

Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…

Joke het te druk had om wist u datjes aan te leveren, wij het van haar
hebben overgenomen.
Joke wel de hele dag haar jeugd heeft ondersteund tijdens het toernooi
van Conquesto.
Er een grote delegatie Asterixers heeft deelgenomen aan dit toernooi. Er
helaas geen prijzen mee naar huis zijn genomen.
Femke niet voor niets lang wachtte met het invullen van het
competitieformulier. Maurice en zij namelijk hun tweede kindje
verwachten. Wij hun hier natuurlijk heel hartelijk mee feliciteren.
Margriet inmiddels lekker in haar nieuwe huisje woont, haar vader nog
regelmatig komt klussen, maar het er al heel erg leuk ziet.

Competitiediner | Joke kampioen?
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Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat…
Wist u dat...
Wist u dat…

Wouter er erg van baalde dat hij het kampioenschap niet heeft binnengehaald. Hij met zijn team het verdriet ging ‘weg-eten’ in een snackbar.
Hij hierdoor te laat thuis is gekomen.
Veel Asterixers elkaar tegen zijn gekomen tijdens de Museumnacht, het
een erg geslaagde avond werd.
Arjan en Marlou al weer bijna terugkomen van hun wereldreis. Zij nog
hard op zoek zijn naar een huis. Als je een leuke woonplek voor ze weet,
je ze een mail kan sturen: mail@lifecontroller.com .
Het lentetoernooi zal plaatsvinden op 28 maart. Je deze datum dus alvast
in je agenda kan zetten.
De data voor de clubkampioenschappen inmiddels ook bekend zijn. Je
je op de site kan inschrijven.
Er op de site ook een poll te vinden is om het thema van het clubfeest
te bepalen. Je dus zeker even een kijkje moet nemen op de site.
je de nettenopruimers een groot plezier doet door je eigen gebruikte
veren shuttles en plastic flesjes zelf weg te gooien. Je natuurlijk ook altijd
even kan helpen met het afbreken van de netten.
De Asternootredactie hard op zoek is naar opvolgers. Als je vindt dat er
wel iets aan de Asternoot mag veranderen, je nu je kans moet grijpen
om de redactie over te nemen. Jenneke en Marloes regelmatig op speelavonden aanwezig zijn, je altijd even naar hen toe kan lopen voor meer
informatie.

Competitiediner | TC in het zonnetje
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Adressticker

BC Asterix Rotterdam

p/a secretariaat:
Evastraat 29
3061 ZN Rotterdam
info@badmintonrotterdam.nl
Redactie

Bergselaan 323-b
3038 CJ Rotterdam
asternoot@badmintonrotterdam.nl
http://www.badmintonrotterdam.nl

Adver teren in de Aste r n o o t ?
Informeer bij de PR-commissie

