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BadmoosQuizzz 2002 TOP!!

o

(van onze verslaggever)

p de nu al legendarische eerste
zaterdag van juni heeft de
bevolking
van
Langeweg
massaal gehoor gegeven aan de
uitnodiging van de Badmoos om deel te
nemen
aan
een
fenominale
Kennisquizzz.
Na de laatste Tuinfeesten in 1998 en de
daarbij gemaakte blunder (zie ons
infonummer van september 1998, waarin alle
details zijn weergegeven red.) werd het

verdacht stil rondom de verenigingsquiz.
Een logisch gevolg van deze stilte was
dat een vereniging die slechts gebruik
maakte van maximaal 2 naslagwerken
(De wereldgeschiedenis tot 1984 en
kroniek van de mensheid tot 1830) en
desondanks dit altijd in de Top drie mee
draaide, de aangewezen partij was om de
organisatie op zich te nemen. Hiermee
was de weg vrij gemaakt voor andere
verenigingen om ook eens een prijsje te
winnen.
Bij de Badmoos is zoveel organisatie
talent, kennis en technisch vernuft
aanwezig, dat het organiseren van een
“kwisje” slechts een fluitje van een cent
was. Dit alles resulteerde in een avond
waarin vragen, beelden, geluidsfragmenten en breinbrekers naadloos in
Agenda Badmoos:
•
1 juni 2002 Quizzz
•
22 juni 2002 Badmooscursie
•
28 juni 2002 Badmooskraam
•
6 juli 2002 Badmoos Open
•
31 augustus 2002 Badmoque
•
medio september 2002 2de cursie
•
2 januari 2003 nieuwjaarsreceptie
•
3 januari winterstop

Redactionele realisatie:
Gom Kremers, René de Rooij
Vormgeving:
Badmoos Design BV

elkaar over liepen. Dit alles werd visueel
ondersteund met High tech apparatuur.
De overweldigende reacties van
deelnemers, het massaal toegestroomd
publiek en de in grote getale aanwezige
pers, was voor de organisatie geen
verassing. Het lukte de organisatie niet
om naast hun schoenen te gaan lopen,
enerzijds door hun te strakke veters
anderzijds door hun profesionaliteit. Dit
laatste wordt ook nog eens geillustreerd
door het verzoek van de heer Johanson
van de UEFA, om voor het EK 2004 in
Portugal een helpende hand te bieden.

Zesde BadmoosOpen
Meer dan andere jaren is er gelet op de
veiligheid rondom het evenement, dit
gezien de recent gepleegde aanslagen
en nog steeds aanwezige dreiging van
milieuaktivisten en terroristische cellen.
Ondanks het feit dat de organiserende
vereniging dit zeker een fortuin zal
kosten, staat veiligheid van de
deelnemers
boven
alles.
Een
profisioneel team van Omega Security
onder
verantwoordelijkheid
van
demissionair minister de Vries is
ingehuurd om alles in goede banen te
leiden. Verder zijn de pendelbussen
voorzien van camerabewaking en
speciale
detectie
aparatuur.
De
toegangsbewijzen zijn voorzien van
echtheidskenmerken die kwalitatief
superieur zijn aan die van de Euro.
Zoals voorgaande jaren zijn deze
toegangsbewijzen
uitsluitend

Bladmanagement:
Ad Farla
Lithografie (=vieze plaatjes):
Badmoos Photography BV

Druk:
HP Deskjet 930C
Produktiecoördinatie:
Badmoos Holding BV

verkrijgbaar via ticketservice en de
bekende voorverkoopadressen en de
grotere postkantoren.
Het wedstrijdschema voor 6 juli 2002
ziet er als volgt uit:
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
21:20
21:40
22:00
22:20

Mix 1
Mix 3
Mix 2
Mix 1
Mix 5
Mix 2
Mix 1
Mix 4
Mix 3
Mix 5
Einde

Mix 2
Mix 4
Mix 5
Mix 4
Mix 3
Mix 4
Mix 3
Mix 5
Mix 2
Mix 1

Mix 1: Dick & Joan
Mix 2 :Gom & Johan
Mix 3: Wim & Peter
Mix 4: René & Mark
Mix 5: Helga & Wies
Wellicht ten overvloede, e.e.a is
namelijk al breed uit gemeld in alle
gangbare media, vermelden wij u
hierbij de uitslag van de lustrum editie:
1 Gom-Wim
2 René-Wies
3 Johan-Dick
4 Ben-Ad
5 Helga Mark

Vragen over de redactionele inhoud:
Mail naar:

Badmoos@hotmail.com
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Langs de zijlijn
(van onze razende reporter)
atuurlijk komt ook in deze
rubriek wederom een belangrijk
persoon uit de periferie van de
Badmoos aan het woord. Ditmaal is het
de beurt aan J.v.G (D.J.).
“Wat is uw relatie met de leden van de
Badmoos?”
“Relatie?? ‘k wouw dak un reloatie
had”.
“Relatie, hoezo heeft u geen relatie; hoe
komt u dan aan uw gerief?
“Ik biljert , ik heb un reloatie mee mun
stok en mun balle”
“Oh ja , wij dachten dat u op zoek was
omdat u altijd op de uitkijk staat bij uw
woning aan de Schoolstraat in
Langeweg”
“Neije, das omdak binne nie mag rooke
en omdak van de sekuuretie van
Langeweg ben, ik mot wete wie tur
binne kom op ut durp en wie tur uit
goat.”
“Bedoelt u dat u ook wel eens uit
gaat?”
“Joa ik goa gere noar Basse en noar ut
Koffiehuis om wa te speule op de
gokkast, om te dobbele mee de manne,
of om te koarte“
“Heeft u meer geluk in het spel of in de
liefde?”
“Uhh,uhh loat ik ut zo zegge, ik geil op
ut spel”
“Geilen op het spel, u gaat me toch niet
vertellen dat u opgewonden raakt van
kansspelen?”
“As ik mun kans krijg dan grijp ik um”.
“Hem??, haar zult u bedoelen?”
“Wa dis tur mee mu hoar”
“Met uw haar is niets mis, maar
wanneer heeft u trouwens voor het
laatst een orga….”
“Nie zeike manne”
“Geheel geshockeerd verlaat D.J.
enkele uren later als laatste het
etablissement van Bas”

N

Gehoord bij Bas
•

•

Ad van de Made schenkt en drinkt
een flesje wijn van 7000,= met een
clochard en probeert dit te verhalen
op de verzekering!
Het E-mail adres van de Leep is
“Leep het hazestaartje.nl”!

Jubilerende Badmotaris biedt
“knaapjes”vakantie aan
(van onze correspondent)
P de trekkingsavond van de
jaarlijkse Badmoos Open, werden
de leden van de Badmoos aangenaam
verrast met een uitnodiging om een
midweek mee te gaan naar Euro-Disney
Parijs. Dit ter gelegenheid van het 40
jarig
huwelijksfeest
van
de
Badmotivator en Badmotaris van de
Badmoos. De leden stelden dit zeer,
doch enigszins gereserveerd, op prijs.
Zij hebben voorgesteld of dit niet beter
gevierd kon worden met naaste familie,
de jubilaris wees dit echter resoluut van
de hand, en eiste dit feest met zijn
knaapjes te kunnen vieren. Om deze
aanstaande AOW-er
niet teleur te
stellen hebben de leden en bloc besloten
op 20 januari 2003 een week lang verlof
aan
te
vragen
bij
hun
werkgevers.

O

De arbitrage

Z

oals alle voorgaande jaren is de
toegooiorganisatie ook dit jaar
weer geslaagd in het vinden van
een scheidsrechter . Het vinden van een
arbitraal uitermate sterk persoon wordt
op het topniveau waarin wij ons
begeven
steeds
moeilijker.
De
organisatie is van mening met deze
dame de juiste persoon te hebben
gevonden omdat zij doorgaans de
wisselbeker stevig in handen heeft.

(Foto:Badmoos Photography BV)

Redactioneel commentaar

(advertentie)

Verbouwingsplannen?
DJ “De Gijs”
Draait oe dak eraf!!

Rest ons nog de verenigingsvraag:
Kunt u ons twee redenen noemen
waarom de gecontracteerde DJ voor de
Quizzz niet is op komen dagen?
Antwoorden naar het bekende e-mail
adres.
Rest ons nog de zondagavondploegen
veel succes toe te wensen in de
titanenstrijd van zaterdag 6 juli.

