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Fun-board, Clubblad van BC Just For Fun  
 
Jaargang 9             Nummer 3            Oktober 2005 
 
 
Beste Badmintonners. 
 
In dit nummer willen we de geschiedenis van Just For Fun onder de 
loep nemen, is er de nieuwe rubriek “Mag ik me even voorstellen”  en 
de gebruikelijke rubrieken zoals de kalender, de “wist je datjes” van 
Marianne en het ledenbestand. 
 
 
Van het bestuur. 
 
Beste Badmintonners. 
 
Bij dezen willen wij jullie speciale aandacht vragen voor het 
volgende. Het gebeurt regelmatig dat aan het einde van de 
speelavond her en der lege plastic flesjes in de zaal achterblijven. 
Behalve dat het niet de taak van de beheerders 
is om onze rommel op te ruimen, is het in 
principe zelfs verboden om dranken in de 
sportzaal te nuttigen.  
Wij willen jullie daarom 
verzoeken zo vriendelijk te 
willen zijn lege flesjes in de 
daarvoor bestemde vuilnis-
bakken te deponeren. Willen we 
in de toekomst geen problemen 
krijgen met de beheerders en 
daardoor ook met de gemeente 
dan graag hiervoor jullie 
medewerking. 
Bij voorbaat dank. 
 
Namens het bestuur  

 

MVG  Jeff 
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Van de Penningmeester.  
 
Van onze penningmeester komt het verzoek om tijdig aan te geven 
als je het lidmaatschap op wil zeggen. Dit in verband met het 
doorgeven van de mutaties aan de Nederlandse Badminton Bond. 
Wil je op 1 januari je lidmaatschap van JFF opzeggen dan dien je dat 
vóór 1 december aan Jan Oude Vrielink door te geven. Die kan je 
dan tijdig bij de NBB afmelden. Bij niet tijdig afmelden brengt de NBB 
alsnog de eerstvolgende termijn van de bondscontributie in rekening. 
Die moet de vereniging dan alsnog van het lid vorderen of indien dat 
niet mogelijk is zelf betalen. En dat is niet de bedoeling. 

 
 
Mag ik me even voorstellen. 
 

           Mag ik me even voorstellen: 
 

• Naam? Nicole Maes 
• Geboortedatum en plaats? 

Geboren op 27 juli 1972 in 
Tilburg. Op 1 jarige leeftijd naar 
Berkel-Enschot verhuist en niet 
meer weggegaan. 

• Adres en woonplaats? De 
Dissel 13 in Berkel-Enschot. 

 
• Getrouwd? 9,5 jaar getrouwd met Daan. 
• Kinderen? Luuk (29-01-2001) en Rik (24-12-2002) 
• Beroep? Assistent accountmanager bij Rabobank De 

Leijstroom, op het kantoor in Berkel-Enschot. Vanaf 01-07-
1997 werkzaam bij de Rabobank, daarvoor 6 jaar bij 
Almanova in Oisterwijk gewerkt als receptioniste/telefoniste 
en op de afdeling marketing. 

• Hoe lang al bij J.F.F.? 9 jaar, vanaf 01-08-1996. 
• Hoe lang al badmintonnen? Op 10 jarige leeftijd begonnen 

(?), tot een jaar of 15. Daarna een aantal jaren getennist. 
Vanaf 1993 weer met badminton begonnen. 

• Eerdere verenigingen? Pelikaan in Tilburg. 
• Waarom bij J.F.F. gekomen? Lekker dichtbij. 
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• Wat vind je van J.F.F.? Een gezellige, leuke vereniging, 
zowel tijdens het badmintonnen als erna. Doet zijn naam eer 
aan. 

• Wat zou je veranderd willen zien? Ik vind het jammer dat 
dezelfde personen met regelmaat bij elkaar inhangen en niet 
met andere spelen. Het is na het sporten ook erg gezellig 
aan de bar, kom een keer kijken. 

• Heb je nog andere hobby’s? Lekker koken en eten, lezen, 
muziek; o.a. Robbie Williams, Alanis Morissette, digitale 
foto’s maken en bewerken, een goede film. 

• Wat is je mooiste vakantie geweest? In 1999 New York (5 
dagen) en daarna rondreis Canada, British Colombia (3 
weken).  
 

• Op 2 juni 1999 hebben we bovenop het World Trade Center 
gestaan. Het is lekker 
rustig dus we zijn vlot aan 
de beurt. 
$ 12,50 voor een ride to 
the sky. Wegens strenge 
veiligheidsnormen sinds 
de bomaanslag van 1993 
werd onze tas doorzocht 
en moesten we door een 
metaaldetector. Binnen 65 
seconde ben je op het 
upperdeck. Een magnifiek uitzicht, geweldig gewoon. Een 
moment om nooit meer te vergeten.  
   
Zomaar een dag tijdens deze vakantie: maandag 21 juni 
1999, dag 21. Plaats Jasper. De wekker om 7:45 gezet, het 
regent dus we blijven nog even liggen. Om 10:00 ontbijten. 
Het regent nog steeds. Balen. Met de auto naar Avis, 
melding change oil. Avis in Vancouver wordt gebeld, bij een 
garage laten uitvoeren en bonnetje bij Avis indienen. Deze 
garage zit tot woensdag vol, op zoek naar een andere. We 
rijden richting Pocahontas. Eerst de Punchbowl falls bekijken 
en dan een wandeling door de bossen richting mijnrestanten, 
de grond wordt donkerder; steenkool. Maar van een mijn is 
niets meer te zien. Dan maar richting de Pocahontas 
campground. Het zonnetje komt erdoor, een heerlijke 
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wandeling over een mooi pad. Aan het einde van dit pad 
gekomen, zien we een asfaltweg; de campground. Ik zie op 3 
meter afstand een zwarte beer en op 6 meter nog een. Hij 
gaat op zijn achterpoten staan, toch wel groot zo. Normaal zit 
je in de auto en zie je een beer langs de weg, nu niet. Een 
auto van de parkrangers komt toeterend aangereden en 
jaagt de beren terug het bos in. De weg die wij dus terug 
moeten nemen. Daan vraagt aan de parkranger wat we het 
beste kunnen doen. Een paar minuten wachten en geluid 
maken terwijl we lopen 
is zijn advies. 
Spannend. We wachten 
even en gaan het bos 
weer in. Dan maar 
zingen; ik zag 2 
beren…… zodat de 
beren ons goed kunnen 
horen. Daan houdt links 
en rechts in het oog en 
ik kijk regelmatig 
achterom. Gelukkig 
komen we de beren niet 
meer tegen, het belopen pad wordt door ons tot het 
“Daniberenpad” omgedoopt.  

 
• Wat is jouw favoriete vakantieland? Griekenland en 

Frankrijk. 
• Wat is je toekomstige vakantiewens? Nog een keer naar 

New York en Canada. 
• Als je een grote prijs won, wat zou je dan doen? Goede 

vraag, meerdere bestedingsdoelen; een goed doel? Of met 
vakantie? Of een ander huis.  

• Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview? 
• Ja. Een heerlijk recept van Jamie Oliver;  

Pasta voor meisjes van plezier. 
Voor 4 personen; 

• - handvol vers basilicum     
- 2 tenen knoflook, gepeld en fijngehakt 
- zwarte peper uit de molen en zeezout 
- handvol zwarte olijven, zonder pit en grof gehakt 
- sap van 1 citroen 
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- 1 of 2 gedroogde chilipepertjes, verkruimelt 
- 2 blikjes tonijn in olie, uitgelekt. 
- 2 handen vol zeer rijpe tomaten, in stukken gesneden. 
- 400 g penne of spaghetti 
- handvol verse bladpeterselie, fijngehakt 
- 8 ansjovisfilets 
 
Stamp het basilicum met een snufje peper en wat zout tot 
pulp. Doe het citroensap erbij en 2 flinke scheuten olijfolie. 
Meng alles goed en meng het met je in vlokken getrokken 
tonijn uit blik en laat de tonijn marineren. 
 
Zet een grote pan gezouten water op en kook de pasta “al 
dente” volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet zodra 
je de pasta opzet 3 of 4 flinke scheuten olijfolie in een grote 
koekenpan en zet ook die op het vuur. Leg zodra de pan 
warm is, de ansjovisfiletjes erin en laat die smelten. Doe er 
dan de knoflook en olijven bij en roerbak dit alles een paar 
minuten. Daarna de tonijn en de tomaten in de pan doen. 
Laat de saus aan de kook komen en 5 minuten op laag vuur 
koken. Roer regelmatig zodat de tonijn in kleine stukjes 
verdeeld wordt. Breng de saus op smaak met een klein 
beetje peper  en zout. 
De pasta zal 
ondertussen ook klaar 
zijn, dus die kun je uit 
laten lekken boven een 
kom zodat je wat van 
het kookvocht kunt 
bewaren. Hussel de 
pasta en hete 
tonijnsaus door elkaar, 
doe de peterselie erbij 
en meng alles goed. Je 
kunt de saus wat 
dunner maken door er 
een paar lepels olijfolie en een scheutje kookvocht bij te 
doen.  
Smakelijk eten. 
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Henk Denissen 

Raadhuisstraat 62 

5056 HD 

 Berkel-Enschot 

Tel: 013-5331263 

Fax: 013-5332653 
 
 
 

 
 
 
 

 

      Voor  Feesten 
  Partijen 
  Vergaderingen 
  Bijeenkomsten 
 
     Met iedere week een leuke aanbieding 
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Historie van Just For Fun. 
 
Omdat de afgelopen jaren er een komen en gaan was van leden leek 
het ons goed in het kort nog eens de historie van Just For Fun  weer 
te geven. We duiken in het verleden aan de aan de hand van 
herinneringen van onze medeoprichter en oud voorzitter Ad 
Mommers en uw Fun-board redacteur Frans Haans. 
Ondergetekende is vanaf 1971 lid van Just For Fun en heeft dus het 
vele wel en wee van de vereniging aan den lijve ondervonden. Maar 
omwille van de ruimte in dit blad houden we het kort. 
   
In 1967 werd in Tilburg-Noord een badmintonclub opgericht onder de 
naam B.C. Stokhasselt. Het was een vriendenclubje dat speelde in 
het oude buurtcentrum De IJpelaar. Dat was eigenlijk niet meer dan 
een boerenschuur met een oude tegelvloer zonder belijning. Die 
mocht er ook niet op geschilderd worden. Dus moesten we creatief 
zijn. Er werd toestemming gevraagd om een paar gaatjes in de vloer 
te mogen boren en dat mocht. Met behulp van bevestigingsmateriaal 
en witte linten werd een badmintonveld uitgezet en aldus werd 
gespeeld. 
Aangezien dit maar behelpen was werd er uitgekeken naar een 
andere lokatie die gevonden werd in de gymzaal van de school in de 
Robert Fruinstraat in de Hasselt. Daar werd ook in 1969 officieel de 
B.C. Just For Fun opgericht. Volgens Ad Mommers in november 
maar dat is niet meer te achterhalen omdat uit die periode geen 
schriftelijke gegevens meer voorhanden zijn. 
In 1970 werd uitgeweken naar de 
patronaatszaal van het Goirke in de 
Pastoriestraat. Dat was een 
redelijke zaal met één 
badmintonveld. Allen de verlichting 
bestond uit een paar gloeiende 
spijkers aan het plafond. Maar daar 
hadden we ook iets op gevonden. 
We voorzagen twee TL-lampen van 
reflectoren en bevestigden die op 
twee korfbal palen zodat we toch 
nog redelijk licht op het veld 
hadden. Met thermoskannen koffie en limonade met koek maakten 
we het toch nog gezellig. 
Maar omdat de vereniging groeide en de patronaatszaal toch niet 
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echt voldeed om fatsoenlijk te badmintonnen werd uitgekeken naar 
een andere speelgelegenheid.  
Bij de toenmalige Pellikaan IJsbaan aan de Le Sage ten Broekstraat 
was naast de ijsmachinehal een gymzaaltje gebouwd. Dat konden 
we toen huren. Het voordeel was tevens dat er douches aanwezig 
waren én we ook dicht bij de bar van de ijshal zaten dus dat was 
boffen.  
De gymzaal onder de 
oude Pelikaanhal (de 
ijsbaan dus) op Theresia 
was wat nieuwer van 
opzet en beter aangepast 
aan de eisen des tijds. 
Daar vonden we in 1973 
onderdak. Er was één 
nadeel aan deze locatie, 
als het ijshockey seizoen 
was afgelopen en de 
ijsmachine draaide niet 
meer stond er geheid een 
halve meter water in de gymzaal. Ook in deze gymzaal was maar 
één baan uitgezet maar met 16 leden was dat te doen. Na het 
douchen na afloop werd uitgeweken naar de bar van de ijshockeyhal, 
welke via een trap aan de buitenkant van de gymzaal te bereiken 
was. Daar werd dan nog nagepraat tot in de kleine uurtjes. Dat waren 
gezellige tijden temeer omdat de vereniging in die tijd eigenlijk alleen 
uit familie, vrienden en kennissen bestond. 
Omdat de vereniging groeide en er in Tilburg een gebrek aan 
accommodatie was werd in 1978 uitgeweken naar BerkeLEnschot. 
Onze toenmalige secretaresse Tiny Schoofs wist van de bouw van 
de sporthal en door haar inbreng konden we in het seizoen 1978-
1979 voor het eerst met een echte sporthal kennismaken. Maar dat 
hebben we geweten. Om financieel rond te komen moesten we naar 
van 16 leden naar 80 leden toe. Mede door inzet van Tiny en 
ondergetekende was dat in drie weken voor de bakker. We hebben 
er wel gedeeltelijk onze vakantie tijd voor op moeten offeren. Omdat 
de gemeente Berkel-Enschot andere voorwaarden en richtlijnen op 
tafel legde werden in 1979 de statuten herzien en officieel Berkel-
Enschot als zetel van onze vereniging bevestigd. Omdat we in een 
gloednieuwe moderne sporthal zaten werd ook gedacht aan recreatie 
competitie, destijds bij het district Zuid nog verzorgt door Henny 
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Wagener. Er werden ook toernooien gehouden zoals de 
kampioenschappen van Berkel-Enschot waarbij alle badmintonclubs 
waren betrokken die in Berkel-Enschot gevestigd waren. Al met al 
een leuke tijd. De contacten met de gemeente liepen via de 
toenmalige sportraad en dat liep niet altijd zonder conflicten. In het 
begin hadden we 4 speeluren, van 20.00 tot 24.00 uur. Omdat de 
gemeente de opkomst per speelavond controleerde werd op een 
gegeven moment er één uur van onze speeltijd afgetrokken. Nee de 
toenmalige wethouder van sport in Berkel-Enschot was niet 
makkelijk. Maar daar stond tegenover dat we met de beheerders van 
de hal een goede verstandhouding hadden en die knepen wel eens 
een oogje dicht. Ook de bar werd toen goed bezocht en was het 
soms vroeg in de ochtend dat we huiswaarts keerde.  
Intussen spelen we al weer ruim 27 jaar in deze sporthal en o ironie 
van het noodlot, sinds de annexatie van Berkel-Enschot spelen we 
weer in Tilburg. 
 
 
Ledenbestand. 
 
 
Het lidmaatschap hebben opgezegd: 
 
Randy van Bilderbeek 
Anne-Marie Koning 
Ad Voets 
Marianne Woltgens 
 
 
 
 
 
 
Wij verwelkomden het nieuwe seizoen als  lid:  
 
Morena van Boxtel 
Albert Broenink 
Cecile Geerts 
John van Hulst 
Irma Kolen 
Peter van der Linden 
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Hans den Ouden 
Jolanda van Poppel 
Bianca Timmermans 
Michiel Timmermans 
 
 
Wij hopen dat deze nieuwe leden zich bij onze vereniging thuis zullen 
voelen.  
 
 
 
 
Gezinsuitbreiding. 
 
Er bereikte ons nog een nagekomen 
bericht dat Maarten en Kim 
Vromans uit Udenhout zijn verblijd 
met de geboorte van een dochter. 
Wij wensen het gezinnetje veel 
geluk en voorspoed toe.   
 
 
 
 

 

       

 
Fun-board. 
 
De redactie van het Fun-board is op 
zoek naar iemand die het redactie 
team wil komen versterken. 
Wij zoeken een man of vrouw die ons 
wil helpen met het samenstellen van 
het Fun-board. 
Aanmelden kan bij Frans haans via de 
e-mail frans.haans@home.nl. telefonisch via nummer  
013-4639311.  
Wij hopen op een reactie.  
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Wist je dat: 

 

 

 er voor € 5.- per stuk T-shirts te koop zijn 

 deze te koop zijn bij Marianne Mols 

 als Marianne er niet is dat je dan bij Jan Oude Vrielink 

terecht kunt 

 het secretariaat het nieuwe 

adres wil hebben als je gaat 

verhuizen   

 dan ook het Fun-board op het 

juiste adres komt 

 het op dinsdagavond weer gezellig druk is met spelen 

 de najaarscompetitie weer is begonnen 

 wij de teams veel succes toewensen 

 frikadel speciaal erg in trek is bij de badmintonners 

 dit vooral als hij in de aanbieding is 

 er een dubbeltjespot in de kantine 

hangt 

 iedereen hier aan mee kan doen 

 je voor informatie hierover bij 

Petronien of Carlo terecht kan 

 de redactie nog altijd kopij kan 

gebruiken    
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Colofon. 
Aan deze uitgave werkten mee: 
Nicolle Maes, Marianne Mols, Jeff van der Putten, Jan Oude 
Vrielink en onze sponsors 

Kalender vierde kwartaal 2005 
 

Oktober 2005 

 2 oktober Dave Verdonk 

 7 oktober Gerrie van Alphen 

10 oktober George van Oijen 

12 oktober Franca van Onzenoord 

28 oktober Paul Muskens 

30 oktober Gerben Mentink 

November 2005                                       

 8 november  Frans van Loon 

21 november Peter Schoenmakers 

29 november Cecile Geerts 

29  november Lies Lefeu 

December 2005 

 7 december  Piet van Hoof 

11 december Herman Dusée 

15 december Jolanda van Poppel 

23 december Yvonne Hoppener 

31 december Kim de Groot 

31 december Jan Heiwegen 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 


