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1e editie seizoen 2019-2020 
 
We zijn alweer bijna halverwege het lopende badmintonseizoen, dus hoog tijd voor de vijfde 
editie van het recreantennieuws, speciaal voor alle recreanten van Conquesto. Deze 
nieuwsbrief heeft als doel de recreanten te informeren, zodat zij op de hoogte zijn wat er speelt 
bij Conquesto. De artikelen zijn geschreven door Hans de Kievit (voorzitter Conquesto), Marije 
Ronteltap (voorzitter jeugdcommissie), Hans Verkaik (contactpersoon recreanten maandag- en 
donderdagavond en recreantentrainer), Pamela van Dijk (contactpersoon van de 
maandagmorgenrecreanten), Pim van Dam (contactpersoon van de 
woensdagmorgenrecreanten) en Martin Verkaik (contactpersoon van de 
dinsdagavondrecreanten en voorzitter recreatiecommissie). Veel leesplezier met deze editie van 
het Recreantennieuws (met toepassing van de nieuwe huisstijl) !  

 

“Onze” sporthal (door Hans de Kievit). 
Conquesto is samen met volleybalvereniging Zovoc en turnvereniging Pro Patria eigenaar van 
de Noord-Westerhal. Hiervoor is een aparte stichting opgericht, de stichting tot beheer van de 
Noord-Westerhal. Deze stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de sporthal. 
 
 

Een aantal jaar geleden heeft de gemeente besloten om voor Pro Patria een nieuw complex te 
bouwen, Gymworld. Zodra dit complex klaar is zal Pro Patria de Noord-Westerhal verlaten. Voor 
de twee achterblijvende verenigingen in de stichting werd het hiermee zeer lastig om de 
exploitatie van de sporthal rond te krijgen. De stichting is daarom in overleg gegaan met de 
gemeente en er is een traject ingezet waarbij de gemeente de sporthal gaat overnemen. 
Hieraan was ook een grote opknapbeurt van de sporthal gekoppeld. 
 
Brand! 
Toen de gesprekken met de gemeente over de overdracht in een vergevorderd stadium waren, 
gebeurde er iets wat niemand had verwacht… Er was brand in de kantine… Gelukkig had de 
brandweer de brand snel onder controle, maar de schade was aanzienlijk! 
 
Met de gemeente hebben we direct gezocht naar oplossingen zodat we wel konden blijven 
sporten. Dit was binnen een paar dagen geregeld. Verspreid over Zoetermeer had de gemeente 
verschillende zalen beschikbaar die we konden gebruiken. 
 
De stichting was inmiddels druk bezig om samen met de verzekeraars te zien wat er allemaal 
gedaan moest worden aan de sporthal en of de schade gedekt werd door de verzekering. Dit 
laatste bleek gelukkig het geval te zijn. Met de gemeente werden nadere afspraken gemaakt om 
de schade van de brand te herstellen tijdens de opknapbeurt van de sporthal. 
 
Na een aantal maanden konden we gelukkig de sporthal weer gebruiken. Precies op tijd, bij de 
start van het nieuwe seizoen. Alleen de kantine en de kleedkamers zouden ‘iets’ later worden 
opgeleverd. Tijdelijke kleedkamers werden op de parkeerplaats geplaatst en voor een drankje 
na het sporten konden we terecht bij de naastgelegen tennisvereniging. 
 
Samen met Zovoc waren we inmiddels druk bezig met de plannen voor de inrichting van de 
kantine en de keuken. Er moest nieuw meubilair uitgezocht worden en een nieuwe keuken 
besteld worden. Met de gemeente waren we bijna wekelijks in gesprek over de voortgang van 
de werkzaamheden. En het was teleurstelling na teleurstelling. Elke keer kregen we weer te 
horen dat er iets tegenviel en dat het toch weer iets later werd… Maar eindelijk kwam het einde 
van de werkzaamheden in zicht. Eind december konden we weer gebruik maken van de 
kleedkamers en konden we de inrichting van de kantine vorm gaan geven. Gelukkig zijn we nu 
zo ver dat we op 29 februari de heropening van de sporthal kunnen vieren. 
 
Een nieuwe start voor “onze” sporthal met een nieuwe naam. In een overleg tussen de 
gemeente en de stichting is het idee ontstaan om de gerenoveerde sporthal een nieuwe naam 
te geven. De verenigingen en de gemeente hadden beiden inbreng in de keuze voor de naam. 
Vanuit de verenigingen konden voorstellen worden ingediend. De nieuwe naam moest een 
relatie hebben met het gebied, sport in het algemeen of specifiek de sporten die er veelvuldig 
beoefend worden. Uiteindelijk is gekozen voor de naam De Limiet. De achtergrond voor deze 
keuze zal bij de heropening op 29 februari 2020 worden toegelicht. 



 
 
Recreantentraining (door Hans Verkaik) 

Hier weer even een teken van leven vanuit de training voor recreanten. Die training is alive and 
kicking. De bezetting op de donderdagavonden is wisselend. De meeste avonden zijn de drie 
banen die ik tot mijn beschikking heb van 20.00-21.00 uur vol. Af en toe zijn er dan ineens maar 
zo’n zes of zeven mensen. Nou, dit is precies zoals het gaat bij recreanten. Er is immers geen 
verplichting om te komen trainen en zo hoort het ook. Er is in het verleden wel eens gesproken 
om de training verplicht te stellen. Dat zou echter niet werken in mijn beleving. Wat is n.l. het 
kenmerk van recreatief badminton te spelen/trainen? Precies! De vrijblijvendheid. Past het om 
wat voor reden even niet, nou dan speel je niet. Met dat in mijn achterhoofd bereid ik dan ook 
mijn trainingen voor. Daarnaast is de training volledig gericht op het spelen van dubbels, met 
alles wat daarbij hoort. Verder probeer ik afwisselend techniek maar ook tactiek aan bod te 
laten komen. Als laatste neem ik in mijn voorbereiding mee, dat er meestal sprake is van een 
erg groot niveau verschil tussen de recreanten.   
 
Eén van de mooiste dingen van badminton is dat je op elk niveau een prachtige partij kan 
spelen. In veel andere sporten geldt dat niet. Denk maar eens aan tennis of aan volleybal. Daar 
is eerst een gedegen stuk techniek nodig voor er een mooie pot kan worden gespeeld.  

Er worden ook prachtige partijen aan het eind en na de training gespeeld. Vaak blijf ik dan ook 
na 21.00 uur als er verder niemand is die van mijn banen gebruik wil maken, om aanwijzingen 
te geven. Kwestie van een redelijk goede verdeling in niveau aan beide kanten van het net. Zijn 
er wel mensen die erg graag van mijn banen gebruik willen maken na 21.00 uur, dan maak ik 
natuurlijk plaats, want dan zijn het immers gewoon vrije banen om te spelen.  
 
Ik sluit af met een mooie anekdote. “Ik mis zoveel en er gaat zo veel fout! Daar erger ik mij 
geweldig aan.” Dit was de gekwelde uitspraak van iemand die al een tijdje bij mij trainde. Mijn 
antwoord was: “maar je badmintont immers nog maar drie maanden. Kijk eens wat je nu al 
allemaal kan en wat er nu allemaal al goed gaat.” 
  

Maandagochtend badminton (door Pamela van Dijk)     
Na de zomerstop is de maandagochtendgroep met veel enthousiasme weer begonnen aan het 
nieuwe seizoen. Vanwege de verbouwing na de brand was het weliswaar even behelpen met 
het klauteren door een partytent om door de vroegere nooduitgang naar binnen te gaan, maar 
al gauw waren er (buiten) keten voor de dames en de heren waar ze zich konden omkleden en 
douchen, en raakten we langzamerhand gewend aan de nieuwe (gelukkig tijdelijke) situatie. Zo 
hebben we in de dameskeet koffie gezet en iedereen (ja ook de mannen!!) kwam daar na 
afloop gezellig kletsen onder het genot van een kopje koffie en thee zoals we gewend waren.  
 
Eind november zijn we gezellig met elkaar uit eten gegaan, maar ons traditionele kersttoernooi 
hebben we uitgesteld omdat de kantine nog niet klaar was. Daar hebben we dus op 6 januari 
een Nieuwjaarstoernooi van gemaakt. Het was heel gezellig en gelukkig konden we gebruik 
maken van de ruimte van de nieuwe (hoewel nog niet helemaal klaar) kantine voor de 
uitslagen, prijsuitreiking en bedankjes. De nieuwe bar was ook in gebruik en dus werd iedereen 
door ons getrakteerd op een kopje thee of koffie om elkaar een gelukkig nieuw jaar te 
wensen……..…tja champagne hadden ze niet! 
 

                                                                              

Al vele jaren krijgen Prudence 
Van Bragt en ik als bedankje van 
de hele groep, bij het 
kersttoernooi een heel mooi 
kerststuk, gemaakt door Dieni, 
één van onze leden. Omdat de 
kerst nu alweer voorbij was  
kregen we deze keer een mooie 
orchidee,  
waar we nog steeds veel plezier 
aan hebben.  

 

 



 
Woensdagmorgen badminton (door Pim van Dam) 
De leden van de woensdagmorgen, zijn blij dat ze weer op de oude locatie, in een nieuw jasje, 
kunnen spelen. De nieuwe hal ziet er geweldig uit. Het was natuurlijk fijn dat er tijdens de 
verbouwing in de Veur gespeeld kon worden. Maar daar was niet iedereen blij mee. Er waren 
ook leden die het, gelukkig tijdelijk, voor gezien hielden. Wat we wel als groep als vanouds 
hebben gedaan, was in december de jaarlijkse kerstlunch. Deze keer op de woensdag voor kerst 
in Hudson aan de Hugo de Grootlaan. Het was een groot succes! Gezellige sfeer en een heerlijke 
lunch. 
Het ‘life’ optreden van 2 dames, “Wij van Fleur” die een aantal liedjes uit hun repertoire 
zongen, werd met applaus beloond. Het was een geslaagde middag. 
 
Nu alles in de hal er zo geweldig uitziet, kunnen we denken aan een kerstlunch in de kantine. De 
ruimte is er in ieder geval groot genoeg voor. Zover is het echter nog niet. Eerst maar eens de 
officiële opening van de hal afwachten en daarna natuurlijk een mooie zomer. 
 
Klein punt van aandacht is misschien de verlichting boven de banen. De felle led-verlichting 
wekt hier en daar irritatie op. We vertrouwen er op dat er nog wat aan gedaan gaat worden. 
 
We wensen iedereen een fijn en sportief speelseizoen. 

 
Nieuws van de jeugdcommissie (door Marije Ronteltap) 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen! De Noord-Westerhal (De Limiet, red.) ging zondag 1 
september open voor de leden om de resultaten van de renovatie te bekijken en ook te 
badmintonnen. Een aantal jeugdspelers was ook aanwezig. 
 
In de laatste week van de zomervakantie organiseerde gemeente Zoetermeer traditioneel het 
Speelmeerfestival. Ook Conquesto was daar weer bij aanwezig en wel op woensdag 28 
augustus. Van 10:00 – 16:00 uur konden de kinderen lekker badmintonnen met hulp van 
Centaine, Oliver, Elisa, Damian, Reno en Timo. Het was lang zo druk niet als andere jaren 
(ongeveer 270 bezoekers in 2019 t.o.v. 500 in voorgaande jaren). De gemeente beraadt zich 
daarom over de vorm van het Speelmeerfestival voor de komende jaren. 
 
Voor dit seizoen hebben Peter en Georgy weer goed gekeken naar hoe de trainingsgroepen het 
beste ingedeeld kunnen worden.  
 
Zaterdag 7 september stonden we op de Verenigingenmarkt in winkelcentrum Rokkeveen. Veel 
verenigingen waren erbij. Met hulp van Oliver, Elisa en Centaine hebben we de bezoekers ge-
probeerd wat badminton bij te brengen. Vrijdag 13 september stond een aantal clinics op de 
Koningin Wilhelminaschool op het programma. René en Marije hebben daar de groepen 4 t/m 
8 lesgegeven. Eind september was de opening van de Nationale Sportweek op de Markt in het 
Stadshart. Jeanette, Oliver, Elisa, Centaine, Damian en ik hebben daar een leuke kraam ingericht 

en de mensen konden badmintonnen op 3 kleine veldjes. 
 
Het jaarlijkse uitje naar de Yonex Dutch Open stond zondag 13 oktober op de agenda. Wederom 
is een groep van 16 kinderen en een groep begeleiders naar Almere vertrokken voor een clinic 
en het kijken van de finalewedstrijden. Dit jaar mocht Conquesto ook 2 VIPkaarten verloten. 
Deze werden gewonnen door Noah de Jong. Hij is net lid geworden en vond het geweldig om 
samen met zijn vader dit evenement te bezoeken. 
 
Op donderdag 17 oktober ben ik naar het Sportcafé van de gemeente geweest. Deze sportcafés 
vinden gedurende het hele jaar plaats en behandelen de meest uiteenlopende onderwerpen 
die de verschillende sportverenigingen in Zoetermeer raken. Dit sportcafé ging over het bieden 
van een veilig sportklimaat voor leden. Het Conquesto bestuur vindt dit een zeer belangrijke 
zaak. Daarom is er ook een vertrouwenspersoon beschikbaar. 
 
Conquesto heeft meegedaan aan een pilot voor een eventuele nieuwe opzet van de 
jeugdcompetitie. Nu speelt de jeugd competitie tijdens de voorjaarscompetitie. De bond wil 
graag dat de jeugd meer kan spelen en heeft de competitie in twee delen gehakt, een 
najaarsdeel en een voorjaarsdeel. Het team speelt maximaal 5 partijen, van alle onderdelen 1. 
Ze hopen dat ze dan meer jeugdteams kunnen maken en een vollere competitie. Onze spelers 
en ouders waren niet onverdeeld positief. De jeugd wil veel liever meer wedstrijden spelen, dus 
gewoon de 8 die ze gewend zijn. En de ouders vinden het een hele grote belasting omdat ze nu 
naar veel meer wedstrijden moeten rijden. We zullen een evaluatie doen nu deze competitie is 
geëindigd in het weekend van 8-9 februari 2020. 
 
De ‘gewone’ jeugdcompetitie start Conquesto met 7 gewone teams en 1 opstapteam. 
 
Peter en Georgy hebben aangegeven dat ze na dit seizoen stoppen bij de jeugdcommissie. Dat 
betekent we op zoek zijn naar twee (of liever meer) leden voor onze groep. Anders kunnen we 
voor volgend seizoen geen trainingsgroepen indelen, teams maken voor de competitie en geen 
trainersgesprekken meer voeren. Ook zullen de jeugdleden geen informatie meer krijgen van 
ons. Dit zal betekenen dat er voor de jeugd veel verandert en dat we moeten zoeken naar hoe 
we dit het beste kunnen regelen. Er is via diverse kanalen een oproep gedaan voor nieuwe 
leden, maar helaas nog zonder resultaat. Veel mensen willen wel iets doen, maar zich verder 
niet vastleggen. We hopen snel op een positieve wending en nieuwe leden, zodat we onze 
jeugdgroep weer goed kunnen bedienen. 

 
Varia (door Martin Verkaik)    
Ledenwerving     
Naast de door Marije al eerder beschreven ledenwerf activiteiten, hebben Headis Kersch en ik, 
in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, onze vereniging gepromoot op de 
beweegmarkt op 27 september in het Willem Alexander Plantsoen. Daar stonden we samen 
met andere sport aanbieders bij de fittest voor de doelgroep 55+.   



 
 
Er waren 8 deelnemers aan de kennismakingscursus voor volwassenen in september onder 
leiding van Georgy Sonneville. In januari van dit jaar waren er helaas maar 2 deelnemers aan de 
kennismakingscursus voor volwassenen. Er waren echter wel 7 volwassenen die op proef wilden 
komen in januari/februari.  
 
Al met al zijn onze ledenwerf activiteiten succesvol. Het ledenaantal was in januari van dit jaar 
297, waarvan 77 jeugdleden en 220 18+ leden. Vergeleken met januari 2019 was dit een dikke 
plus van 12 leden, 3 jeugdleden en 9 18+ leden. Ondanks de brand en de verbouwing hebben 
we toch onze leden kunnen behouden en is er zelfs sprake van een stijging van 4,2%, terwijl het 
landelijk gemiddelde van de badminton bond op 2,3% ligt!   
 

ALV 
Tijdens de ALV werd Hans de Kievit benoemd tot erelid voor zijn jarenlange buitengewone inzet 
voor de vereniging in diverse vrijwilligersrollen en verschillende bestuursfuncties. 
 

Tot slot 
Op onze website en op onze Twitter en Facebook pagina's vind je de meest actuele informatie 
over Conquesto. 
  
Mochten jullie suggesties of ideeën hebben om nieuwe leden te werven en te behouden, dan 
wel deze nieuwsbrief beter te maken, laat het me weten (recreatie@conquesto.nl)! 
 

   
        


