
DETO de grens over

Op 22 en 23 mei 1976 vond een Badittintonuitwisseling plaats

tussen de BC DETO en Rot-Weiss uit Wesel.

Deze primeur voor Nijmegen betekende tevens voor DETO een

eerste ontmoeting met een buitenlandse vereniging.

Op zaterdag 22 mei werden de gasten door enkele bestuurs

leden bij de grensovergang Berg en Dal-Wyler afgehaald en

naar de sporthal Neerbosch-Oost begeleid. Na een welkomst

woord door onze voorzitter Dhr. Wim Steenaart was er voor

hen de mogelijkheid een kop koffie te gebruiken om zodoende

wat op verhaal te komen.

Ondertussen werden de voor deze gelegenheid vervaardigde

draaiboeken en de consumptiebonnen uitgedeeld. In dit

draaiboek speciaal voor deze gelegenheid opgesteld in

Nederlands—Duits, stond alles vermeld wat er in die 2 dagen

in en om de sporthal te doen zou zijn.

Ieders oog viel bij binnenkomst meteen op het enorme wed—

strijdschema. Hierop stonden alle te verspelen wedstrijden

in alle categorieën vermeld, met de namen van de spelers

en speelsters, ja zelfs met de desbetreffende scheidsrechters.

Geweldig Anis Suripatty!

Iets later dan gepland was vingen de wedstrijden aan. Op het

laatste moment werd de wedstrijdcominissie geconfronteerd

met enkele afzeggingen van Duitse kant. Dit had tot gevolg

dat men na enkele rondes een pauze moest inlassen. Terwijl

de gasten de tijd benutten om van de lunch gebruik te maken,

zetten de Heren Suripatty en G. Lapré het wedstrijdschema

“even” om.

Door de goede opvang van de situatie konden de wedstrijden

op zaterdag toch om 17.00 uur worden beëindigd.

Na zich te hebben opgefrist werden de Duitse gasten door de

gastgezinnen mee naar huis genomen voor een nadere kennis

making. Van te voren was al uitgezocht wie bij wie zou over

nachten.



In de sporthal werd dit kenbaar gemaakt door liet dragen

van gekleurde lintjes. Goed bedacht, Theo Gerrits

De avond begon om 18.30 uur in de Klokkentoren. Allereerst

werd een Indische maaltijd geserveerd, waar ook de sambal

natuurlijk niet ontbrak. Deze werd verzorgd door de opgerichte

voedingscommissie met wie anders dan de Heer Simon in

hun midden.

Voordat het feest begon werd door velen de tijd gevuld met

een wandeling in het Goffert-park. De achtergebleven DETO

leden ruimden op en de feestzaal werd versierd.

Het feest begon om 20.00 uur met een kort openingswoord van

Wim Steenaart waarin hij aankondigde dat Wil Fest deze avond

zal leiden. Ook Wesel’s Vorstand, Manfred Ziehm, deed zijn

zegje en bood DETO een plaquette aan, beschikbaar gesteld

door het stadsbestuur van Wesel. Door de Heer Ziehm werden

de Heren Suripatty en Gerrits Sr. tot ereleden van Wesel

benoemd.

Toen kon het feest beginnen.

Door toedoen van Wil en de aangetrokken disc—jockeys zat

de stemming er meteen al goed in, want bij de eerste dans

werd nagenoeg iedereen al op de dansvloer gehaald.

Het dansen werd afgewisseld door verschillende spelletjes.

Hierbij ontbrak het wedstrijdelement niet: ook hier een

DETO-Rot Weiss ontmoeting.

Allereerst was er een skippybalwedstrijd, welke door Jerry

de Fretes al kopjeduikelend in een punt voor DETO werd

omgezet.

Bij het volgende spel was het de bedoeling om 5 shuttles in

een mand te slaan. Dit keer was Rot—Weiss superieur, terwijl

DETO de sterkste bleek bij het volgende spel: toren bouwen.

Ski—lopen was liet volgende onderdeel. Eerst was Rot—Weiss

aan de beurt, maar ach, liet duurde wel uitzonderlijk lang

voordat het skiteam zich in beweging zette ... Met vallen en

opstaan werd tenslotte toch de finish bereikt.



Hoewel de start van het DETO—team iets vlotter verliep,

bleek de rest van het parcours niet vanzelf te gaan.

Uiteindelijk moest een tweede ski-loop de beslissing

brengen, maar eerst werd een dansje gemaakt.

In de finale moest DETO de spits afbijten. Het ging goed,

zelfs zo goed, dat op het eind het podium ondersteboven

gelopen werd.

Vervolgens was Rot—Weiss weer aan de slag. In een vlot tempo

werden ze winnaar. Dit werd beloond met een MARS en een

KRANS.

Het was zo zoetjes aan een gezellige boel geworden met veel

dansen en hossen; ook de Polonaise ontbrak niet.

Tegen het eind van de avond was er een optreden van de

“DETO—Band” met enkele uitstekende songs. Onder het genot van

een drankje en een dansje werd op deze feestavond al een

sterke vriendschapsband gekweekt.

Om 01.00 uur was het einde van deze gezellige avond daar en

alle Duitse gasten gingen weer mee met hun gastgezinnen om

daar de nacht door te brengen.Het onderbrengen van onze

Rot-Weiss vrienden is zeer goed verlopen: eenieder heeft dit

weer op z’n eigen manier meegemaakt.

Zondagmorgen 23 mei werd er thuis ontbeten. Om 11.30 uur

waren de DETO-lieden met hun Rot-Weiss vrienden weer in de

sporthal present om opnieuw de strijd tegen elkaar aan te

binden.

Er zijn deze 2 dagen heel wat goede partijen gespeeld en we

willen een partij hier even in het voetlicht zetten, en wel

de laatste: de finale partij dames dubbel die overtuigend

door de DETO—dames Karen Croes en Corrie Steenaart gewonnen

werd van Rot-Weiss speelsters Elke Schmidt en Martine

Bleckmann.

De finale partij heren dubbel werd gespeeld tussen Edward

Teeuwen en Paul Willens tegen Frans Tepass en Detlev Druse.



Eerst liep liet goed bij DETO, maar naarmate de wedstrijd
vorderde, kreeg Rot—Weiss toch de overhand en won na een
lange, moeilijke 1e

set, de 2e
Vrij gemakkelijk.

Onder de strenge leiding van onze nationale scheidsrechter
Harrie Oomen was dit een mooie afsluiting van 2 dagen

badminton.

De overwinning was uiteindelijk voor Rot-Weiss, dat steeds
met een neuslengte voorlag.

Uitslagen van de diverse categorieën luiden als volgt:

DETO Rot—Weiss

Jeugd (Jugend) 22 38

Scholieren (Scliüler) 12 46

Recreanten (Hobby) 72 22

Competitie (Verband) 44 52

Totaal (Insgesamt) 150 158

Zo eindigde deze marathon van wedstrijden in een 158—150

overwinning vocr Rot—Weiss uit Wesel.

Door voorzitter Wim werd aan Herr Manfred Ziehm de door DETO
ter beschikking gestelde wisselbeker overhandigd en als

symbool van onverbreekbare vriendschap twee in elkaar gesmede

schakels.

Tenslotte sprak Manfred als voorzitter van Pot—Weiss nog een
dankwoord een alle DETO—vrienden.

Na het gebruik van een lekker hapje en nog wat gezellig

nakaarten aanvaardden onze Duitse vrienden onder luid getoeter
de terugreis.

Dit geslaagde badmintonfestijn is voor de Nederlandse Badinin

tonsport en in het bijzonder voor DETO een enorm succes

geworden.



—



15 jaar DETO

Seizoen 1982/1983. Het
15e

seizoen dat onze vereniging

bestaat. Voor velen een reden om eens flink feest te•

vieren. Maar hoe??

Een dansavond, een speurtocht of misschien een toernooi??

Allemaal erg leuk, dus besloot het bestuur een combinatie

van dit alles in elkaar te zetten. Een grote jubileum

commissie werd opgericht om zodoende voldoende aandacht

aan dit jubileumfeest te kunnen besteden.

Uit de bus kwam het volgende:

een compleet weekend inclusief maaltijden en slaapgelegenheid

voorafgegaan door een “sportspektakel” op de vrijdagavond.

Dit spektakel hield een 6—tal spelen in, ni.: zaklopen,

hoepellopen, zittend badminton, matrollen, skiën met als

finalestuk: het traditionele touwtrekken.

Na afloop kon na—voetballen in de zaal natuurlijk niet

ontbreken.

Met een gratis borreltje en een hapje even napraten en dan

naar huis met een voortreffelijk weekend in het vooruit

zicht.

Zaterdagmorgen 5 maart 1983, 10.00 uur was iedereen redelijk

op tijd aanwezig bij de sporthal. Gelukkig liet het weer

ons niet in de steek. Een stralend zonnetje stond hoog aan

de hemel. Toen de auto’s waren ingedeeld vertrok de meute

in een “carnavaleske stoet” inclusief versiering (waar bij

aankomst niet veel meer van over was) naar “Die Hooghe

Hoenderberg” te Groesbeek. Het bleek een “te gekke” herberg

te zijn en het kriebelde ons allemaal onder de voeten om

eens nader een kijkje te gaan nemen. Toen iedereen zijn

slaapstekkie had gevonden, was het tijd voor een eerste

bakje koffie. Tijdens dit koffie-uurtje opende onze voorzit

ster Karen Croes kort maar krachtig officieel het weekend.

Daarna een gezamenlijke wandeling en onze eerste maaltijd

daar, de lunch.



Zou liet eten aan ieders verwachtingen voldoen?? Ja zeker,

het smaakte uitstekend.

Zoals in het draaiboek vermeld stond, kregen we nu een

speurtocht. En wat voor een.... enkelen zagen het op een

gegeven moment niet meer zitten en wilden terug, maar “de

oude kale flierefluiter” (zomaar een medewandelaar) gaf

hun weer moed door vrolijke liedjes op zijn fluit te

spelen.

Traditioneel bij zo’n speurtocht was er ook nu weer een

opdracht een DETO-lied te componeren met een aantal moeilijk

te verwerken woorden erin zoals: gummyknuppel, DETO, E.T.,

en shuttle. Het resultaat zou zondag ten gehore worden

gebracht.

Na deze zeer vermoeiende tocht konden we aanvallen op het

diner. De kwaliteit en hoeveelheid konden door de meesten

als ruim—voldoende beoordeeld worden.

Vervolgens opfrissen en omkleden om Sjiek de Piet op de

receptie met aansluitend de feestavond te verschijnen.

Op de receptie gaven vele bekendenacte de présence: oud—leden,

afgevaardigden van andere badmintonverenigingen, zelfs een

delegatie van onze Duitse vrienden van Rot-Weiss uit Wesel,

adverteerders, donateurs etc.

Om 20.00 uur begon de feestavond met enkele toespraken.

Het bestuur bedankte in deeerste plaats de ereleden voor de

wijze waarop zij DETO 15 jaar geleden hadden opgericht en

groot gemaakt. Zij hoopte dit nog vele jaren in goede samen

werking te kunnen voortzetten. Verder werden alle mensen die

actief zijn of zijn geweest met een bloemetje bedankt.

Namens de ereleden schetste Theo Senn van Basel DETO’s

levensloop en overhandigde hij het bestuur een bord met de

tekst: Eenheid is de basis van DETO.

Daarna kon er gedanst worden. De muziek werd verzorgd door

een disc-jockey uit Groesbeek. Het dansen werd afgewisseld

door enkele attracties met om te beginnen Hawaian dansen,

uitgevoerd door 4 zeer fraai geklede meisjes onder leiding

van de gehele familie Martina.



Bij de laatste dans werden ook enkele heren uitgenodigd

om mee te dansen.

De 2e attractie was een optreden van Huub Nagtegaal en

zijn vriend Karel met imitaties van Dorus, André van Duin,

André Hazes, Nana Mouskouri en last but not least Willy

& Willeke Alberti.

Het was inmiddels 12 uur geworden en tijd voor een life—

optreden van DFD “Deto’s Flopping Disco”, bestaande uit

een 8-tal DETO-muzikanten. Prima muziek met hier en daar

een valse noot. Kwestie van meer oefenen, niet waar!

Al gauw was het dan 2 uur en was het eigenlijke feest afge

lopen. Een aantal mensen kon er maar geen genoeg van krijgen

en besloot bij de open haard verder te feesten.

Enfin, om 1- 3 uur lag dan iedereen in bed. Tja, laat naar

bed gaan is niet zo erg, maar om dan om 09.00 uur alweer

gewekt te worden door een serenade van Frans van Elk op

de trompet....

Bij het ontbijt was er wat weinig koffie, maar veel thee

en brood. Na het ontbijt even wat vrije tijd om wat te

relaxen of hard te lopen. Toen werden de kelen geschraapt

om de tijdens de speurtocht gemaakte liedjes ten gehore

te brengen. Het klonk niet allemaal even zuiver, maar de

jury wist na lang beraad toch de 3 winnende groepen aan

te wijzen en ieder als prijs een vlaai te overhandigen.

Het volgende programmapunt vermeldde “Fitness-training”

wat een beetje vervormd werd tot voetbal of volleyen met

10 man op één veld. Iedereen is even sportief bezig en de

lunch werd alle eer aangedaan. Tegen het eind van deze

maaltijd legde Jerry alvast liet volgende spel uit:

“Kwartetten in het bos”. Eerst een beetje moeilijk te begrijpen,

maar toen het spel eenmaal bezig was, werd het duidelijker.

Enkelen waren te enthousiast in de weer en raakten gebles

seerd. Gelukkig niet al te ernstig. Daarna even lekker bij

komen van al dat geliol en gedraaf in het bos bij het

bekijken van enkele leuke films.



Het “laatste avondmaal”, wederom prima verzorgd, werd

gebruikt onder begeleiding van prima muziek.

Toen werd het zo zoetjesaan tijd om in te pakken en op

te ruimen. Vooral op de jongens— en meisjessiaapzaal

bleek liet een bende te zijn, maar ook dat werd snel even

aan kant gemaakt.

Er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan en

de tijd van gaan was nu aangebroken. Maar eerst werd er

ten afscheid nog wat muziek gemaakt en gezongen. De

DETO-ers konden er niet genoeg van krijgen. Wat gaat de

tijd toch snel als het gezellig is en iedereen kon maar

moeilijk opbreken. Het was een onvergetelijk weekend ge

worden.

Jubileumcommissie bestaande uit: Karen Croes, Lianne Peters,

Jerry Croes, Erma Croes, Vico Valk, Guus Wesseling, Rob

Lieskamp, Melfriechd Martina en Louis van Letli: Hardstikke

bedankt

René Kamp



G D-toernooi voor de recreatiespelers

op 17 januari 1975.

Toen we op 10 januari de indeling van de teams onder ogen

kregen, stond er als eerste team:

MARJON RIETVELT EN FRANK THIJS

Dit betekende voor ons, dat we ook op de eerste plaats

moesten eindigen. Vandaar dat we meteen de stoute badminton—

schoenen aantrokken om ons flink in het spel te bekwamen.

Want, (zo hoorden we van Willem Fe(s)t heel terloops),

onze techniek liet nog veel te wensen over.

Dit bleek ook wel tijdens de training. Maar desondanks

lieten wij de moed niet in de badmintonschoenen zakken en

trokken wij de week daarop ten strijde.

Onze eerste slachtoffers waren Mevr. Manduapessy en Dhr.

Lelievelt, welke wij met 21—13 versloegen. Daarna was het

team Tine Hey en Dhr. Gerrits aan de beurt om aan de

aanstaande kampioenen ten onder te gaan en wel met 21—11.

Na deze twee overwinningen was een slokje “alcohoivrij

uiteraard” wel op zijn plaats. Dit echter bracht het

kampioenschap in gevaar vanwege een opborrelende maagpijn,

veroorzaakt door twee te haastig naar binnengewerkte

glaasjes TONIC. Dit kon ons echter niet weerhouden om

Mevr. Manduapessy en Dhr. Lelievelt met de hakken over de

sloot (21—20) naar de tribune te sturen. Toen trad onze

grote vriendin Tine Hey (vergezeld door Dhr. Gerrits)

weer in het strijdperk. Frank hield zijn hoofd toch koel,

ondanks het feit dat Tine hem van de ene hoek naar de

andere liet dribbelen. Dit gemene trucje werd afgestraft

door ze met 21-9 van het veld af te vegen.

De volgende slachtoffers waren Ineke van Moorsel en Harry

Wolf, die wij in de kwart-finale mochten begroeten.



Dit werd bijna onze ondergang, maar door een flinke smash,

zetten wij Harry op zijn verkeerde been, zodat hij voor

de rest van de strijd buiten spel stond.

Frank kreeg instructies van Marjon om meer op Ineke te

slaan (met de sliuttle), hetgeen resulteerde in 21—18

en een zwaclitel voor Harry.

Eindelijk was het dan zover. De FINALE.

De volle flessen lachten ons al toe. De tribunes stroomden

vol. De spanning was te snijden.

Mevr. Brouwer en Frits Nieraeth wisten ons in eerste

instantie klein te krijgen. Maar het gezegde is: “Klein maar

dapper” en we gaven de shuttle een dusdanige wapper, dat

de wedstrijd onder een daverend applaus (en terecht) in

ons voordeel werd beslist: 21—19.

Zo zien jullie maar weer: Het familiekoppel RIETVELT—THIJS

was, ondanks alle slechte voorspellingen van de Fa. WILLEM

FEST, toch nog in het bezit gekomen van de twee flessen

sherry, welke tijdens het schrijven van dit verslag soldaat

gemaakt zijn. (Hikt)

Na afloop van de prijsuitreiking (met verplicht?? kusjes

geven van Jacques) werden wij niet op de schouders genomen,

maar werd er wel een last op onze schouders gelegd, en wel

het schrijven van een verslag, waarmee wij uiteraard direct

accoord gingen. Tenslotte een dankwoord aan de T.C. voor de

voortreffelijke organisatie van dit GEMENGDDUBBEL TOERNOOI.

Opgemaakt in de KAJUIT: Marjon Rietvelt en Frank Thijs

y



van RB.C. aan DETO

Graag wil ik eens een stukje schrijven in jullie DETO—MAIL.

Dat komt omdat er toch steeds een fijne verstandhouding is

tussen DETO en de Philips’ B.C. Hoe komt dit toch?

Toen wij in 1970 onze vereniging oprichtten, waren er

enkele mensen, die zeer veel tijd aan het wel en wee van

de P.B.C. wilden geven. Onder hen de twee “oude badminton

rotten” Anis Suripatty en Theo Senn van Basel, die zeer

veel ervaring in deze sport hadden en dan vooral op het

technische vlak. Zij konden ons iets leren!

Ze hebben toen waarschijnlijk gedacht: “We zetten de zaak

op poten en dan kunnen ze het zelf wel verder”.

Zij zelf zijn toen naar DETO gegaan, omdat die toen ook

vrijdagavond ging spelen en zie: DETO speelt nu zowaar
1e klas landelijk. Naar mijn mening is het een compliment

waard om in die enkele jaren zo hoog op de badmintonladder

te klimmen. Dit kan alleen naar als er een erg goede sfeer

binnen de vereniging is. Wat mij echter het meest plezier

doet, is dat men hierbij de recreatiespelers niet vergeten

is. Zij vormen immers het leeuwendeel van de vereniging en

aan hen moet ook de nodige aandacht worden besteed.

Er zijn helaas nogal wat verenigingen waar men dit een

beetje uit het oog heeft verloren. Die goede sfeer is

natuurlijk niet alleen de verdienste van Anis en Theo,

maar ook van al die anderen.

Wij, bij de P.B.C. zijn erg blij, dat we ieder seizoen tegen

jullie kunnen spelen en vooral de manier waarop. Immers,

speivreugde is een groot goed, naar mijn idee zelfs nog

belangrijker dan de uitslag. Ik hoop dan ook dat de wed

strijdreeks nog lang zal worden voortgezet.

Persoonlijk heb ik nog een aantal DETO—mensen leren kennen

tijdens wat wandeltochten, zoals in Diekirch of de Airborn—

tocht. Ik krijg nog zere voeten en blaren als ik eraan

terug denk!.! Op die momenten denk je:

NOOIT MEER!!!



Maar alles is vergankelijk, dus dat idee waarschijnlijk

ook.

Lén ding is zeker:

Het is altijd bere—gezellig.

Tot slot wil ik DETO veel succes wensen in de competitie,

maar bovenal hoop ik dat liet voor jullie een plezierig

seizoen zal worden.

Vriendelijk shuttle groeten

Arie Punt (Philips’ B.C.)

oktober 1976



2-daagse wandelmars in Diekirch

mei 1977.

Zoals bekend lopen enkele DETO—sportievelingen al menig

jaartje (1975 en 1976) deze mars mee en naar aanleiding

van hun met humor doorspekte verhalen wilde ik toch ook

eens meegaan. Mijn bezeerde knie was intussen al lang

genezen, dus wat stond me in de weg?

Reislei(ij)der Theo en eega hadden ook dit jaar weer voor

reservering in Hotel Kremer gezorgd.

Bepakt en gezakt stond tenslotte het hele clubje reisvaardig

op het station van Nijmegen, waar Chris ons kwam uitzwaaien.

Daar Gilbert net van de vroege dienst af kwam en nog zo’n

slaap had, zou Anis wel rijden. Nou dat hebben we geweten!!

De overige chauffeurs hadden grote moeite hem bij te houden.

Na alle snelheidsrecords verbroken te hebben, kwamen we bij

onze 1e
stop, een klein cafétje in Teuven net over de grens.

Tja, alleen was daar die grote bus en Charlotte maar duwen

en duwen, maar hij ging echt niet opzij.

Gelukkig dat er nu al een deuk inzit”, verzuchtte Monique,

“dan hoef ik het verdere traject niet bang meer te zijn,

een deukje meer of minder...”.

Om van de schrik te bekomen, werd naast de drup—drup koffie,

hete chocolade of pils ook maar wat soep of vleesloze hapjes

genuttigd.

Na een tweede stop kwamen we tegen tienen eindelijk in

Diekirch aan. Na ingeboekt te hebben in het hotel deden we

enkele friettentjes en cafétjes alle eer aan.

‘S Morgens werd besloten, na vroegere ervaringen, zelf koffie

te zetten met het meegesmokkelde koffie—zet apparaat op

S.v.B.’s kamer.

Al met al liep het tegen achten voordat we op de inschrijf—

plaats bij de kerk waren. En na het zoeken van Mevr. S.v.B.

konden we eindelijk van start gaan.

Het werd een prachtige tocht. Jammer dat we het weer niet zo

mee hadden, koel zonder zon.



De eerste 5 kin, zat er al gauw op en verfrist door thee

met citroen en véél water vervolgden we onze tocht.

Bergje op en bergje af over asfaitwegen (au—au) , over

heerlijke bospaden en de laatste kilometers langs de

Sure—rivier.

Moe en voldaan kwamen we in Diekirch terug. Slapen, baden,

broodjes kopen, kaarten versturen en dan ging het richting

een Luxernburgse Chinees.

Gitaarmuziek, wijn, pils en gezang beindigden deze avond.

Zondagmorgen zijn we om dezelfde tijd gestart, zonder

Gilbert die zich wat ziek voelde (Heimwee naar vrouw en

kinderen????)

De tweede 20 km. ging ik toch in de benen voelen en de rum en

vieux van Jacques gingen steeds beter smaken.

In de druilregen bereikten Guyri en ik als laatsten de

finish, maar dat verminderde de opluchting niet en we konden

onze medailles met granaat in ontvangst nemen.

‘s Avonds aten we in een leuk tentje dat we onderweg gezien

hadden.

Deze laatste avond in Diekirch werd weer een 1atetje voor de

vrolijke stappers en kaarters.

Maandag uitslapen tot 8 uur (!!), 5 voor 9 ontbijten en dan

richting grotten van Remouchamps. De tijd die ons gegund

werd was echter te kort om de grotten te bekijken en veel

winkels waren er ook niet open, zodat we weer gauw weg

waren.

Alvorens in Maastricht te gaan chinezen hebben we de ronde

van Luik nog gemaakt!

Toespraken en huilpartijen op het station van Nijmegen

beindigden deze 4-daagse Diekirch.

En volgend jaar weer?

Ik liever niet!

Hanny Croes



toen en nu
Badmintonclub
D.E.T.O.

Op de vrijdagavond — de enige
van de sveek — kan DETO in
sporthal Neerbosch-Oost te
recht met haar 70 senioren en
50 junioren. De acht velden, die
dan zijn uitgezet, bieden plaats
aan telkens vier spelers. zodat
om toerbeurt moet worden
geoefend. DITO heeft in het
verleden getracht een vaste zaal
te bemachtigen, maar lever
geefs. En dit ondanks de stij
gende populariteit — zowel na
tionaal als internationaal — en
de hogere prestaties van DE
TO’s eerste ten spijt.

Het badminton-topzestal heeft
een successenreeks op zijn con
to. die er niet om liegt. Zes jaar
achter elkaar kampioen is
voorwaar een prestatie, thans
speelt men in de eerste klas van
de landelijke competitie. Zo
doende kan men nog hooguit
twee maal de titel pakken. Al
leen de overgangs- en hoofd
klasse ligt nog voor DITO.

De heer Suripatty. voorzitter
van de technische commissie
van DETO, dankt de successen
aan de specifieke clubsfeer:
..De successen en de grote toe
loop zijn het gevolg van ervaren
mensen. die al jaren in het vak
zitten. Iedereen meehelpen
staat voorop. terwijl de spelers
zelf ambitie genoeg hebben.
DETO is in de loop der jaren een
soort groot gezin geworden.
tenvij) door dc leiding bewust
clubjes binnen de club wordt
voorkomen”.

Recreanten
Niet alleen bij DITO, maar ook
bij andere Nijmeegse badmin
tonclubs maakt men onder
scheid tussen recreatie- en
competitiespelers. De zoge
naamde recreanten krijgen een
lichtere training en men levert

c.derling of buitenshuis strijd
5;] compel tticspelcrs staa t het
uirwc’rband voorop.

liet badrnintonspcl vereist een
goede techniek. De shuttle of
tcwel het ..pluumki” vereist
niet alleen een zekere mate van
kracht uit d arm, maar bove
nal een typische polsbeweging.
die dc gewcnstc’ richting aan de
shuttle moet geven. Men kan
overigens een onderscheid
maken tussen veren- en nv
ton5huttles. De verschillend
gekleurde shuttles vertegen
tvoordigcn een bepaald merk en
spel technisch gezien een zekere
snelheid

Lichter
Hetzelfde geldt voor de racket.
Deze is beduidend lichter dan
het tennisracket. en ook hier
kan het gewicht variëren. De
balans kan doorslaan naar de
top of naar de handgreep. Zo
hanteren verdedigende spelers
een licht racket, kiest men voor
de aanval, dan, neemt men een
topzwaar racket ter hand.

Nijmegen kent overigens nog
.meer badmintonclubs. De
grootste is De Hazenkamp met
een ledental van rond de
tweehonderd. Deze club zoekt
haar toeviucht in verschillende
zalen, te weten Grootstal.
Novum en Oost. Stubam is de
NI]meegse studentenverem
ging. Dukenburg heeft haar
home in sporthal Meijhorst. Het
eerste team van DETO za het
komende seizoen uitkomen
tegen Reehorst uit Ede. BCA uit
Arnhem, Hilversum, Twente en
BC Lego. beide uit Twente.

1

.r.I

Typerend voor de onderling
goede sfeer bij DITO is wel het
wekelijkse wandelen. Een groot
deel van de badmintonclub
loopt dan ettelijke kilometers\
gezamenlijk. Het waarom is
niet geheel duidelijk, maar het
typeert de opperbeste stem
ming bij DITO, dat wel.

NIJMEGEN — De badmintonsport in Nijmegen mag zich
verheugen in een toenemende belangstellipg. Het beste
bewijs levert daarvoor de badmintonclub DETO. Met haar
120 leden is zij aan haar maximum gekomen. Twintig se
nioren en vier junioren staan zodoende op de wachtlijst.

-1

(12
1

Q Ervaren



Ditmaal werd het eerste team van ‘t Pluumke uit Winters-
wijk met 7—1 geklopt. Op bovenstnde foto het OETO
team, v.l.n.r. knielend Karen Croes en Ruth Likumaliwa,
tand Edward ‘heenn-an-Huib ‘Croes. ‘-

Degedetaifleerde uitslag van de wedstrijd tegen !t Pluum
ke is: . —«

1. Teeuwen - J. van Kampen 15—6, 15—8; H. Croes - N.
Titahena 15-7, 12—15, 18—15; K. Croes - A. Willink
8—11 7—11; R. Lkumahwa - W. te Slaa 11—5, 11—4; R.
I,4kumahwa/E. Teeuwen - A. Willink/J. v. Kampen
15—6, 15—5: K. Croes/H. Croes - W. te SIaa/N. Titahe
na 15-7, 18—14; E. Teeuwen/H. Croes - J. v. Kam
pen/N. Titahena 15—4, 15—5; K. Croes/R. Likumahwa -

A. Wilhink/W. te Slaa 15—7, 15—12.
le kla.sse Dlstrlkts: B.C. DETO 2 tegen BC Stuban 3 (Nij
megen) 4—4; BC Arnhem 5 tegen BC DETO 2 2—6.
le klasse heren afdeling: B. C. Reeharst Hi tegen3C DE
TOH16—O.

1iT kloq1
Fii

Shuttle

zege
B0C. Deto

De Amersfoortse club was
kansloos, getuige de 8—0 seo
re.

Gedetailieerde uitsla L’
H.E.: E. Leeuweii-P. &
15—8, 15—3. 2e H.E.:
F. v. Wankum 15—
le D.E.: K. Croe
11—7, 11—7. 2e D.F
maihwa-A. Louis 1
le G.D.: R. Likumç
5—8, 15-6. E: L
Wankuan. 2ç G.r
Louis, H. Croes
7—15, 15—lo, 1’
Teeuwen H. Ci’
kam, P. Kriele
D.D.: K. Croes.
. Koot, A.
15-

Voor U 9 ek 1

DETO haalt uit

team

. ‘

-
::

son
Waj
vr,ç

UW

voor

NT3MEGEN — BadmintonClub
Deto heeft haar derde zege In
successie hehaald. Na overwin
ningen op Flylug Shuttle en
B.C. Arnhem 4 werd nu het
Amerafoortse K.B.V.A. 1 aan
de Nijmeegse zegekar gebon

.

NIJMEGEN — Het eerste team van de Nijmeegse
badmintouvereniging DETO heeft dit weekeinde op
nieuw een overwinning behaald.



ren: E. Teeuwen - P. Kriele
15—4, 15—6; mej. Likumahwa
- mej. B. Koot 11—3, 11—7.
Huib Croes - J. Bont 13—15,
14—7; C. Steenaart - A. Louis
3—11, 11—7, 11—4; E. Teeu
wen/H. Croes - J. Bont/P.
Kriele 15—7, 15—7: R. Liku
mahwa/C. Steenaart - B.
Koot/A. Louis 15—it, 15—3;
R. Likumaliwa/E. Teeuwen -

B. KootJJ. Bont 15—3, 15—7;
C. Steenaart/H. Croes - A.
Louis/P. Kriele 11—15, 4—15.

DETO sluit
debuut I8/’77
fraai af
NUMEGEN - Het eerste bad
mmtonteam van DETO kan op
een bijzonder geslaagd debuut
In de landelijke eerste klasse te
nigzien door beslag te leggen op
een fraaie derde plaats in de
ebdklassering. Zondag werd
weliswaar een 44 nederlaag
peden tegen het Enschedese

maar de dèrde plaats
Kwam voor de Nijmegenarén
niet meer in gevaar.

‘naakt
Twenthe in

- Zondag Speeldehet eerste team vara dc badn,jn..toflelUb DETO haar eerstecompetltiewCdt..
die metWerd gewon Van de1B.c. Twenthe Edward Teeuven had niet veel moejt metZijn tCgenstfl

en WOfl danook ruimSchoots me 15—4,15—6 Paul Willems maakte J.Ffanck<. in met 15—4, 15—7ICaren Croes ging het mindergemakke1i
af. Zij moest demeerd,

erkennen in E.Mank di haar met 11—9 11—6VCrsloeg. Bij Rutb Likumah,3daarentegen lukte de moei_1 tijkst ballen. zij wo met 11—3,t 11—0. Joop Urlings bood PrimategenSt3
tegen het kracht..spel van R. Rustwijk en Ver

sloeg hem met 15—5, 15—4 1-Iui-bert Croes liet in Zijn °ersLe Set
een goede show Zien, fl Wo
met 15—2. De tweede set Verliephee] wat rnoei1ij. hij Verloordeze met 15—6 In de derde setgaf hij tegenstfl

P. Jacobsechter geen kans meet, en Wonten] met 15—7mee- dan VOOeffeji.k‘olnbinatie Ru th Likumahva/paul Willem5 versl inen bijna perfeet spel het D. 1.d. Potij Francke met 15-12,—13. Ook Karen Croe endward Teeuen ]ieten tegen..3flders E. Mank en P. deties alle hoeken van het Veldn, en WOnnen met 15-9,1—17. Ineen welhaast gezelligeiesetter versloegen Karenoes en Ruth Likumahwa demes Mank en v.d. Pot met-9, 7—15 en 15—4 Joop Urgs en Paul tVi]]emS Wonnenneens. met 15—10 en 15—8.bert Croes e EdwafdUwen waren net bezig de?n P. de Vrj en]. ranckse te verslaan toen dete vanwege een enki)..
Uitslagen andere D.E.T.8. teams:

II -3 C.A. 3-5B.C.D.E..
-3. C. Ha

enkarnp V:
6ji zal woensdagB.C. D.E.T.O.

3 C. Hazen-spelen tegen de
kamp VIII.

op de titel af
NIJMEGEN — Doordat alle 1O(
gespeelde competitie badmln- 1tonwedstrijden in de 3e klasse
Landdllik door B.C. D.E.T.O.
winnend zijn afgesloten, Is de
kans zeer groot geworden dat1
dit team het kampioenschap In1
de wacht gaat slepen.

Met nog 4 wedstrijden (2 uitj
en 2 thuis) voor de boeg en 5
punten voorsprong op nr. 2
stadsgenoot NSBC Stuban,1
mag werden gesteld dat het1
kampioenschap binnen bereik
ligt.
Afgelopen weekend ontving
DETO-1 het Amersfoortse 1KBVA-1 en won met 6—2. Bij
de dames onthr’ ‘renl1
Crr’

T0

ijETO speelt

wsSe1v’
tege

GIste

tusS de

deWt DET0 1

6ad0 iii U1Lt \
eerst

lXlem1 wel1 door de
ge

gefl0em
onne1

2 pwlten werd ge- \herenDe eette met de
TeeU”

len tUS seri?. VIienkelSPe
j Ver cketS, met

Lerfls en
resP

0

K. croes
s ver1oO

.
Vre

tdq1a0;

t.’het
dne sets te
reflboS met

In het Enschedese team speelde
o.a. Sylvia Hagenaar mee, een
meisje dat vorige maand bij de
nationale kampioenschappen
pas in de kwartfinale werd uit
geschakeld door Joke van
Beusekom. Ruth Likumahwahad dan ook geen verweer tegen

degelijke spel van mej. Ha
aar. Ook Karen Croes kon
Sylvia’s zus FiIi niet moei
maken. Edward Teeuwen
le weer eens een schitte
partij en won zijn single

overtuigend, daarmee een trots
record scorend: sinds hij voor
het eerste team uitkomt, is hij in
thuiswedstrijden nog ongesla
gen in zîjn single-partijen.

Meer moeite

in 3

Ook Paul Willems wist zijn en
‘kelspel te winnen, echter met
beduidend meer moeite. Huib
Croes en Joop Urlings kwamen
er niet aan te pas en daardoor
bereikte Lego na de singles al
een 4-2 voorsprong. De beide
herendubbels waren gewoon
tegetrouw voor de Nijmegena
ren, maar daar bleef het bij. De
damesdubbelpartij en de beide
mixed-partijen waren voor de
Enschedese club.
Eindstand: 1. Reehorsi 10-25,2.

5, Lego 10-23, 3. DETO 10-19, 4.
van Hilversum 2 10-15, 5. BC Arn

hem 2 10-8, 6. BC Twente 10-0.

Overige competitie uitslagen: 1
DETO 2 - GOVA 1 (Arnhem)
1—7, DETO 2 - STUBA.N 3
5—3, DETO 3 - DUNO 1
(Doorwerth) 4—4, DETO 3 -

Kantjils 2 (Wageningen) 4—4, tDETO 4 - Kerkdriel 1 8—0,
DETO 4 - Bemmel 2 1-7, DETO

- Hazenkamp jeugd



Mariken van Nieumeghentoernooi

Badmïïiton
troef I1

Hengstdal
NIJMEGEN — De Hazenkamp organiseert zaterdag en
zondag haar traditionele Manke» van Nieumeghen Bad
mintontoernooi. Dit B en C toernooi dat qua deelnemers-
tal één van de grootste in Nederland is, wordt dit jaar
gehouden in Sporthal Hengstdal aan de Cypresstraat.
Zaterdag beginnen om half 12 de eerste wedstrijden.

UITSLAGEN
De uitslagen ven & finalepartijen luid
den:

11-groep: Dames enkel M Meijer - E.
Moritz 15-5, 15-’d; heren enkel: P. Wil

P. Gerdes 6—15, 15—10, 15—10;
dames dubbel: v. Mölleren E. Montz .JL
L.ikumahven M. Meijer 15-4, 15-11;
heren dubbel: E. TeeUwen en 8. Simo.
L. Schoonenbjin £. v. Rhoon 15—6,
1 —9; gemengd dubbel : u5en V.

Moller- R v. Doornum en £. Moritz
15-5. 15—12

C-groep: Damesenkel A v. Dongen-
to 1S_5,7—15,1S—4;herenenkel:3.V.
empen - E. Oevering 11—15, 15—11,

t 5-4; dames dubbel:]. Dufif ie en P lief- -

fing-A v. Oongenenv.d. Diessen 15-l.
14—18, 15—12; heren dubbel H. Croes e

J. Urling.s - J. Pl all en S. Homung 15—
‘15-10, genengd dubbel: G. Dfitie en S.
Dutifie - E Oevering en f1
IS— 14. l;l—18, 15—10

Er zijn ongeveer 140 deelne
mers die ruim 200 partijen
zullen spelen. De deelnemers
komen uit geheel Nederland.
Deelnemende clubs zijn: B.C.
Doetinchem, A.A.C. Amster
dam, B.C. Arnhem, B.C. United
Venlo en de Nijmeegse
clubs Deto, Dukenburg en de
Hazenlamp

C-klasse
Dc grote kanshebbers in de C
klasse zijn Ii Nagtegaai, L.
Hoofd en L. Schoonenberg (de

Hazenicamp), Lapré (Deto) en
Likumahwa (A.A.C.) Bij de
dames zijn kanshebsters T.
Bijl (Ha?’1 en A. v. Dongen
(Gova). In de dubbels zijn ook
de hierbovenstaande spelers en
speelsters favoriet. De mixed
heeft als kanshebbers de aarts
rivalen H. Nagtegaal/T. Bijl en
Y. Bresser/v. Diest.

B-klasse
De kanshebbers in de B-klasse
zijn bij de heren B.C. Simon
(DETO) en de vorig jaar als
2e geëindigde J. Doorenbos
(B.C. Arnhem) De dames heeft
als favorieten 1. Pal en mevr.
v. Meyland. In de herendubbe]1
wordt een spannende strijd
verwacht tussen B.C. Simon E.
Teeuwen en G. J. Peters/G.
v.d. Broek. In de damesdubbe]
wordt de Hazenkamp dubbel 1.
Prhis/H, Teunissen tot de kans
hebbers gerekend.. De finale
partijen worden zondag tegen
2 uur verwacht. De toegang is
gratis.



ÇcLoL 3/i/4,

Badminton met
studententeams

NIJMEGEN — Zatcdag en
zondag wordt weer het Jaar
lijkse Stubantoernool gehou
den, georganiseerd door de
Studenten Badmintonclub Nij
megen, oftewel NSVB Stuban.
Er wordt gespeeld in de 5- en
C-kiasse. De spelersbezettrng
in beide klassen is dit keer vrij
sterk, hoewel een aantal spe
iers, die van Zuldllmburg moe
ten komen, vrijwel zeker met
van de partij zullen zijn. In de
5-klasse is R. Kemper van
BC ‘71 uit Ede uitgesproken fa
voriet in het enkelspel en in
het dubbelspel zijn de favorie
ten .1. Croes en 1. Teeuwen,
beiden van DITO uit Nijme
gen. In de C-klasse is moeilijk
een kanshebber aan te wijzen
Bij de heren zal de strijd voor
namelijk gaan tussen G. Lapre,
II. Croes (beiden DITO), E.
Spanjers en 1. Hoofd (beiden
van De Hazenkamp), G. v. d.
Broek (United Venlo), 3. van
Gemert (GOVA, Arnhem), P.

NIJMEGEN — Komend
weekeinde zal de universitaire
sporthal weer gevuld zijn met
deelnemers aan het badmin
tontoernooi dat de vereniging
Stuban elk jaar organiseert. De
belangstelling voor het toer
nooi was ook dit jaar weer erg
groot. Uiteindelijk heeft de or
ganisatie 160 mensen kunnen
accepteren die onderling bijna
230 partijen zullen spelen.

Gewoontegetrouw is de be
langstelling voor het toernooi
vooral groot in Nijmegen en
omgeving. Veruit het grootste
aantal deelnemers komt uit
Nijmegen zelf, Arnhem of Wij
chen. Maar de organisatielcon
ook inschrijvingen nQteren 0.8.

C -klasse

Gerdes en P. Willems (beiden
Stuban) en bij de dames K.
Croes en R. Likumahwa (bei
den DITO), M. Cuisinier (Stu
ban) en M. Tinneveld (United
Venlo).

Ook bij de dubbelspelen heb
ben genoemde personen veel
kans om te zeg.vieren. Het
toernooi vindt plaats in het
Universitair Sportcentrum aan
de Kwekerijweg en begint za
terdag om 10 uur en zondag
om 12 uur.

De finales worden zondag ver
wacht om 2 uur. De toegang
is gratis.

uit Amsterdam, Maastricht,
Breda en Enschede. Ook de
meeste favorieten komen uit de
regio, zowel in de 5-klasse als
in de C-klasse.

3-klasse

In de B-klasse worden hoge
kansen toegedacht aan twee le
den van de organiserende ver
eniging Stuban. Bij de heren is
dit C. Weterings, die echter
sterke concurrentie mag ver
wachten, zoals van H. Gerrits
(Deto) en de kersi.erse dis
trlktskampioen. L. Schâonen
berg (Mariken). Bij de dames
moet C. Stronks het opnemen
tegen M. Wiendels (Vale Ouwe),

Veruit de meeste belangstel
ling viel weer te noteren voor
inschrijving in de C-klasse.

Vanwege de veelheid aan deel
nemers beginnen de partijen
hier al zaterdagochtend om half
tien. Het zal zeker een slopend
toernooi worden voor degenen
die hier de halve en hele finales
halen. Bij de heren zijn deze
toebedacht aan het oud-Stu
ban-lid K. Hageraats en de
distriktskampioen in de C
klasse J. Grotens van Manken.

Er liggen diverse outsider-s op
de loer, evenals in het dame
senkel waar E. Ebecilio van

R.Likumahwa (Deto) en zus J.
Stronks. In het herendubbe)
wordt de favorietenrol gedeeld
door het dubbel Delsing/Nag
tegaal, vorige jaren zeer suc
cesvol, en het dit jaar sterk naar
voren gekomen duo Peters/
Schoonenberg. Het damesdub
bel is met 5 inschrijvingen het
minst bezet, maar ook hier die
•nen zich enkele sterke koppels
aan, zoals Mulder/Coerhuis uit
Epe en de gezusters Stronks. De
Stuban-mixed v. Bergen?
Stronks is geplaatst in het ge
mengd dubbel samen met
Nagtegaal/Likumahwa die
Deto in de competitie verte
genwoordigen. Ook de finalis
ten van vorig jaar Nortier/Die
len kunnen hoge ogen gooien.

In het herendubbel wordt de fi
nale toebedacht aan geheel
Nijmeegse combinaties: Hoofdi
Grotens van Mariken en West
hof/Lapré van Deto. Bij de da
mes waren geen opvallend ster
ke dubbels te vinden, waarna
de plaatsingen toebedeeld ver
den aan liet ervaren Amhemse
duo v. Dongen/v. Diessen en de
plaatselijke favorieten Cuisi
nierlBaudet. In het gémengd
dubbel is het meest opvallende
koppel Tutuarima?Pfaff van
Gova, terwijl plaatsing 2 is toe
bedacht aan V. Diessen/Hoon
akker van rivaal B. C. Arnhem.

Op zaterdag hoopt de orga
nisatie 180 partijen te kunnen
afwerken tot ‘s avonds 22 uur,
waarna zondag 10 uur weer be
gonnen wordt met de overblij
vende kwartfinale partijen. De
sterksten zien we terug in de fi
nales, waarmee zondag rond 14
uur een begin zal worden ge
maakt. Het hele toernooi wordt
verspeeld in de grote zaal van
het universitair sportcentrum
aan de Kwekerijweg. Het
publiek heeft beide dagen vrij
toegang. Na afloop van het
toernooi, gepland om 17 uur,
vindt direct aansluitend de
prijsuitreiking plaats in de
kantine.

Gova en Ch. Mika van Deto de Finales
eerste twee plaatsingen delen. -



Visioenen

Nijmegen, 24 september 1976.

Na een lange bootreis kwam ik eindelijk in Koudiand aan,

“het beloofde land”, zoals men mij steeds verteld had;

molens, klompen, sneeuw, nuchtere en vooral zuinige mensen.

Het was herfst toen ik voet aan wal zette in Ymeduin.

Via wat omzwervingen door het land kwam ik in het stadje

Nieuwemarkt terecht. Na de nodige acclimatisatieproblemen

te hebben opgelost leerde ik de mensen beter kennen en bouwde

daarmee een hechte vriendschapsband op.

Gek op sport als ik ben, raakte ik al vrij snel in contact

met wat sportfiguren uit het stadje.Legio mogelijkheden op

sportgebied. Ik koos tenslotte voor badminton een logisch

gevolg van het feit dat in het land van mijn herkomst

badminton een enorm populaire sport is.

Het kleine pittoreske stadje Nieuwemarkt telde 4 badminton—

clubs met een ledentotaal van + 450. Zowaar geen gering

aantal, dacht ik bij mezelf. Een keuze uit de 4 mogelijkheden

was voor mij niet moeilijk te maken.Ik voelde me meteen aan

getrokken tot de club die de letters “D.E.T.O.” in haar

vaandel droeg. Maar... voordat ik echt lid kon worden duurde

een hele tijd.

Men hanteerde daar een wachtlijst waar ik op kwam te staan.

Na goed 6 maanden kon in eindelijk beginnen. De contributie

bedroeg in Koudiands geld uitgedrukt 110 Florijnen, zowaar

geen kttepis. Ik schrok er toch wel even van. Na wat speur

werk kwam ik erachter dat de overige clubs zowat hetzelfde

tarief hanteerden. Dus toch een duur land??? Vandaar misschien

de zuinigheid van de bevolking. Enfin, het leek me wel een

gezellig clubje, dus besloot ik om definitief lid te worden.

De speeldag was vrijdagavond. Na de nodige spulletjes te

hebben aangeschaft (ook al niet goedkoop) kwam ik op een

trainavond. Wat zouden die letters DETC in hemelsnaam

betekenen? vroeg ik mezelf af.Nou, daar kom ik later nog

wel achter, troostte ik mezelf.



Een grote hal met de nodige parkeerplaatsen dook voor me op

op het aangegeven adres. Een goedlachse en vriendelijke

jongedame trof ik bij de entree van de hal.

“U bent zeker Olav Steenharisen?” vroeg ze. “Daar spreekt

U mee,” antwoordde ik. “Ik ben Lotje Mixed, secretaresse

van DETO,” zei toen de vriendelijke juffrouw. Na deze kennis

making dook ik de kleedkamer in en kwam even later in mijn

nieuwe tenue het veld op. Daar stelde dezelfde juffrouw me

voor aan een aantal mensen die druk bezig waren met allerlei

dingen; Lientje Volk, penningmeesteres, haar man Jan Volk,

vice—voorzitter, Wullem Keistaart, voorzitter. Die laatste

moet ik goed in de gaten houden dacht ik zo, dat is de

belangrijke man.

Verder ontmoette ik nog: Hannes Super, voorzitter technische

zaken, Haasje Mok, voorzitster clubbiad, Teun Snor, trainer

wedstrijdspelers en als laatste een boom van een kerel Wieder

Fest genaamd, lid van de feestcommissie.

Ik stond even perplex van de vele functies die ik hoorde.

Dat had ik in de verste verte niet achter een clubje als

deze gezocht. Vele functies, dus vele activiteiten, dacht

ik zo. Dat zal wat worden hier. Na een 20—tal minuten pogingen

te hebben ondernomen het pluimpje zo goed mogelijk over het net

te rammen, kon ik even rusten. Ik toog, nieuwsgierig als

ik ben, meteen naar boven, richting bar. Rondom de bar zag

ik wat leden met bezweette gezichten gezellig met elkaar

babbelen. Ze genoten blijkbaar intens van de glazen bier en

de etenswaren, die voor hen stonden. Per ongeluk kwam ik

in botsing met een jongedame. Zij verontschuldigde zich,

terwijl ik de boosdoener was. Zij stelde zich voor als Kaatje

Mok. Dus een zuster van Haasje, dacht ik meteen. Ik had

haar wel op de baan zien meppen, volgens mij een van de

betere talenten.

De mij eerder voorgestelde personen zag ik druk bezig met

praten in een glazen hok. Zeker een bespreking of bezig met

wat te organiseren, dacht ik. Wat zou die afkorting DETO

toch verdorie betekenen???



Ach, natuurlijk: Drinkers—Eters—Talenten-Organisatoren,

dat moest liet zijn. Neen, stel je eens voor, zo’n vreemde

naam voor een vereniging. Ik was intussen reuze nieuwsgierig

geworden naar de betekenis. Ik nam een glaasje frisdrank

en zocht een tafeltje, dat uitkeek op de speelvelden.

Niet lang daarna kwam Jan Volk naar me toe. Hij vroeg of ik

het naar mijn zin had.

“Ja zeker, maar ik moet nog wel een heleboel leren,” zei

ik. “Ach dat komt wel goed,” meende hij. Nu of nooit,

dacht ik toen. “Wat betekent DETO precies, meneer Volk?”

vroeg ik prompt. “Door Eendracht Tot Overwinning” antwoordde

hij.Aha, dt is het, mompelde ik terug.

Toen verontschuldigde hij zich en ging verder met organiseren.

Tegen 23.00 uur gebeurde het. Plotseling begaf iedereen zich

naar de banen en luisterde aandachtig naar Wullem Keistaart,

die door een microfoon vanuit het glazen hok de mensen toe

sprak. Niets vermoedend volgde ik de meute, denkende dat ter

afsluiting het clublied gezongen werd.

Niets van dat alles was waar. De voorzitter moest een trieste

mededeling doen, dat proefde ik uit de inleiding van zijn

betoog. Tot zijn spijt en met hem de medebestuursleden, moest

hij mededelen, dat de voorraad pluimpjes over het lopende

seizoen geheel opgeraakt was. De clubkas kon ook geen extra

veer meer laten, zodat besloten was de club te liquideren.

Iedereen was onder de indruk van liet besluit en mepte toen

fanatiek verder op de baan, omdat liet hun laatste partij zou

zijn.

Enigszins verward door de indrukken, stapte ik op en begaf

me richting bar. Dat zoiets uitgerekend mij moest overkomen,

verdomme, dacht ik. Opgeschrikt door een luide bel, viel

ik van de trap. Het was 07.00 uur ‘s ochtends en ik lag op

de vloer naast mijn bed.

Gelukkig, het was maar een VISIOEN.

OLAV B. STEENHANSEN

een waarnemer op de

vrij dagavond



Een mixed -tragiecomedie

Boze tongen beweren, dat mixed—dubbel een herenenkelspel

is met een dame als hindernis. De hierna volgende geschie

denis is er een voorbeeld van. Elke gebeurtenis met nog

levende personen is echter pure toeval.

Plaats van handeling: een badinintonbaan.

Personen: een mixed paar, man en vrouw, een echtpaar.

(De tussen haakjes geplaatste woorden worden alleen maar

gedacht).

Het spel begint, even elkaar toelaclien.

Hij: (Deze keer zeg ik niets)

Zij: (Nou zal ik eens geen stomme fouten maken)

Zij serveert te hoog, de tegenstander smaslit af.

Hij: (Dat begint al goed)

De tegenstander serveert ... zij slaat in het net. 0—1.

Hij: (Zij wordt al zenuwachtig)

Weer een service .... een felle rally tussen de heren.

Hij kan smaslien en loopt terug, zij slaat de shuttle

uitstekend en daarna nog eens.

Hij: Prima!

Zij: (We halen liet wel)

Zo gaat het door en de eerste game wordt gewonnen met 15-9.

Maar de tweede is heel wat minder, zij verliezen met 12—15.

Beiden hebben echter vertrouwen in de derde game en

alles is ncg vol harmonie, maar dat loopt al snel ten

einde

De eerste service slaat ze al tegen liet net.

Hij: Concentreren .... opletten !!

Maar ook hij maakt ijverig dezelfde fouten.

Zij: Concentreren .... opletten !!

Hij: Onzin!

De volgende minuut liggen ze al met 6—0 achter.

Zij: (Op mij moppert hij, maar zelf maakt hij de stomste fouten

Dan komt er een pracht smasli—kans ... zij loopt toe

en geeft een mep ... mis !!!

Hij: Hoe kun je nou zo’n bal missen!



0—7. Hij is woedend en begint te meppen, maar te hard,

de bal gaat uit. 0-8.

Zij zegt niets, maar is blij dat hij ook van die stoirime

ballen slaat. Stel je voor, zij blij dat hij fouten

maakt.

Bij de volgende service moet zij helemaal links een

shuttle halen en de volgende komt rechts bij het net.

Hij grijpt in en pakt de shuttle die zijn vrouw niet

meer kan halen. De tegenpartij benut dat en speelt

de shuttle over haar heen... zij bukt want er is haar

altijd gezegd dat de shuttle achter voor de man is,

maar zij heeft er geen erg in dat hij nog altijd voor

bij het net is.

Hij: Die bal was toch voor jou!

Zij: Hoezo?? Hij ging toch naar achter, dan is hij toch voor

j ou!

Hij: Maar je ziet toch dat ik v6ôr sta!

Zij: Wat doe je daar dan ook?? Dat is toch mijn plaats!!

Hij haalt dan nog zijn schouders op en denkt het zijne.

Nu is het drama pas goed op gang. Zij ergert zich

aan hem. Hij begint haar nu ook de missers te verwijten

die hijzelf had moeten hebben. Het mannelijke prestige

moet tenslotte bewaard blijven.

Zij begint steeds slechter terug te slaan. De tegenpartij

smaslit alles af. Hij kan die shuttle niet meer te pakken

krijgen, zij is daarover zeer verbaasd!!

Zij: (Ik zal toch maar een andere partner nemen)

Hij: (Dit is toch de laatste keer dat ik met haar speel)

Een week later staan ze weer vriendelijk lachend tezamen op

de baan, want sinds de laatste drie dagen verdragen ze

elkaar weer en ze hebben elkaar beterschap beloofd ....????
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Badminton Terminologie

BADMINTON t onbetaald tennis,omdat deze sport op een

kleiner veld verspeeld wordt.

TERMINOLOGIE t moeilijk woord voor kreten.

NET : afscheiding tussen twee velden met de bedoe

ling de tegenstander(s) door de mazen heen

te begluren.

SHUTTLE t een lijdend voorwerp in de badinintonsport.

Oorspronkelijk gemaakt van ganzenveren, doch

door tussenkomst van de dierenbescherming

thans vervangen door kunststofprodukten.

RACKET t eveneens een lijdend voorwerp, doordat dit

slaghout als afreageermiddel gebruikt wordt

bij foutieve slagen. Herhaaldelijk tegen de

grond gesmakt moet liet menige partij doorstaan.

“IN” t liet moment dat de speler/speelster veront

waardigd de scheidsrechter aankijkt, vervol

gens vloekt en dan kwaad doorspeelt.

“UIT” voor trage spelers/speelsters het moment dat

ze veel mazzel hebben.

LOB t voor velen een slag om van te duizelen. Bij

herhaaldelijk gebruik bij het verwerken treden

er buikkrampen op en beginnen de nekwervels

te kraken.

SMASH goed geslagen is het een “ACE” bij tennis.

DROP t niet zo fijn als zijn naamgenoot, heeft geen

zwarte kleur doch kan wel kleven aan het net.

DRIVE : engels woord voor rijden, voor zeer geoefende

spelers/speelsters een middel om de tegenstande

te passeren.

SERVICE t vakkundige verzorging van de tegenstander. Hoog

serveren bij dubbel— en laag serveren bij enkel

spelen heeft tot resultaat dat U tevreden

klanten krijgt.

OVERHEAD geen Indianenstamhoofd, doch een noodgreep

voor spelers/speelsters met een zwakke pols.

BACKHAND t voor linkshandigen de forehand.

FOREHAND t voor linkshandigen de backhand.



SINGLE vrijgezel1enparti. Door toevoeging van een

“t” een hemd.

PARTNER bij een verloren partij meestal de hoofd-

- schuldige.

DUBBEL t bij voorkeur niet te verspelen door echtparen,

daar hierdoor altijd echtelijke ruzies ontstaan.

De verloren partij wordt dan thuis verder

gespeeld.


