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Voorzitter 
Henk Beijert 
Jasmijnweg 4 
8072 EP Nunspeet 
Tel.: 0341-251220 
margjebeijert@12 
move.nl 
  

Vertegenw. 
Woensdag 
recreanten 
Hanny Westhuis 
Prins Alexandererf 
38 
8071 NP Nunspeet 
Tel.: 0341-254575 
famwesthuis@hotm
ail .com 
 

 
 

Penningmeester 
Peter van Schie 
Het Dagwerk 43 
8252 KH Dronten 
Tel.: 0321-315338   
p.vanschie@chello.nl 

 

Vertegenw. 
Jeugd 
Nelly Stoffer 
Kuntzestraat 148 
8071 KR Nunspeet 
Tel.: 0341-251266 
06-12055450 
nellystoffer@hotmail 
.com 

 
 

Secretaresse en  
Ledenadministratie 
Gea Gellaerts 
Kon. Beatrixstraat 32 
8071 LB Nunspeet 
Tel.: 0341-253093 
hellas@badminton.nl  

Vertegenw. 
Vrijdagrecreanten 
Wijnand v.den 
Broek 
Arthur Brietstraat 62 
8072 GX Nunspeet 
Tel.: 0341-258219 
wessus@tiscali.nl 
 

 
 

Competitieleider 
Vertegenwoordiger 
wedstrijdspelers 
Marjan Timmermans 
Smithstraat 46 
8071 KW Nunspeet 
Tel.: 0655124386 
Marjan.J.Timmerman
s@shell.com 

Assistente woensdagrecreanten 
Corry Reiman 
Tel.nr: 0341-257502 
 
Assistente vrijdagrecreanten 
Gerda van Bronswijk 
Tel.nr: 0341-256305 
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Stukje van de redactie 
 
Hallo weer allemaal, 
 
Hier is hij dan weer het 2e clubblad van het jaar 2005. Er is weer een hoop 
gebeurt de afgelopen periode, de competitie is weer afgelopen en we hebben 
weer een aantal toernooien achter de rug.  
 
Deze keer staat er ook weer een erg informatief deel in van een stuk over 
blessures, dit kan erg belangrijk zijn om te lezen en blessures te voorkomen. In 
de volgende clubbladen wordt het vervolgd. 
 
De website 
Zoals sommigen misschien al weten zijn we sinds kort met de website verhuisd 
naar www.bchellas.nl 
Dit vanwege uitbreidingsmogelijkheden en omdat de website draaide op een 
onveilige plek.  
De website heeft ook weer een volledige verandering ondergaan. Er zit nu 
bijvoorbeeld een forum op waarop iedereen kan discussiëren over de 
vereniging, toernooien en andere leuke dingen.  
Ook komt het clubblad vanaf nu online te staan op de website. 
 
Neem dus gauw een kijkje op www.bchellas.nl en registreer je snel op het 
forum om mee te discussiëren en babbelen met de andere leden! 
 
Groeten van de redactie, 
 
Dennis Westhuis, Denise Beekman, Jeroen Jongman 
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit 
25 maart 2005 Geen speelavond voor iedereen 

(Goede vrijdag) 
26 maart 2005 Jeugdtoernooi (vol) 
2  april 2005 Clubkampioenschappen 
6 mei Geen speelavond voor de jeugd 

(vakantie) in zowel De Brake als De 
Feithenhof. 

10 juni Slottoernooi 
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Nieuws van de secretaresse 
 
Wij heten de volgende badmintonners van harte welkom bij onze vereniging. 
 
Bij de jeugd: 
 
Lucinda Franken 
Sharon Vis 
Bernadette Vlijm 
Paulien Veleke 
Ricardo Busser 
Ramon en Jordy Sweers 
 
 
Bij de senioren: 
 
Kees van Roekel 
Hans van Roekel 
Tim Russel 
Rick Deijs 
 
Tot slot ook een hartelijk welkom voor Lennard Bossenbroek en Rex Gellaerts 
die na een korte afwezigheid wederom lid zijn geworden van onze vereniging. 
 
Met sportieve groeten, Gea Gellaerts. 
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Nieuws van de voorzitter 
 
Het competitieseizoen is inmiddels afgesloten. Team 1 is mede door de 
langdurige blessure van Ben Teunissen gedegradeerd. De andere teams 
hebben naar behoren gepresteerd en zijn respectievelijk tweede, derde en 
zesde geworden. Ook bij de jeugdafdeling zijn de teams op diverse plaatsen 
geëindigd ( zie eindstanden verderop in dit blad). Spelers kunnen zich nu 
opmaken voor de regionale toernooien. 
Nu de bondskompetitie is afgelopen is Marjan Timmermans alweer druk bezig 
met de teamindeling voor volgend seizoen. Dit geldt voor senioren en junioren. 
Nieuwe spelers die komend seizoen mee willen doen, dienen dit zo snel 
mogelijk aan te geven bij Marjan. Met de competitiespelers van afgelopen 
seizoen hebben we een gezellig etentje gehad bij het wokcentrum in t’ Harde. 
Dank aan de initiatiefnemers. 
B.C.Hellas groeit nog steeds. Momenteel telt de vereniging 211 leden, waarvan 
bijna de helft jeugdleden. Voorwaar een fantastisch resultaat, waarvoor ook de 
jeugdbegeleiders hun steentje hebben bijgedragen!! Hartelijk dank voor jullie 
inzet. Alle nieuwe leden hierbij van harte welkom. 
Als u dit blad leest, zal de training voor gevorderden na 8 trainingslessen 
gestopt zijn. Ik hoop dat de training aan de verwachtingen heeft voldaan en dat 
elke speler er baat bij heeft gehad. 
In verband met vele wijzigingen bij de NBB was het noodzakelijk dat onze 
secretaresse Gea op internet ging. Dat is inmiddels gebeurd en zijn alle 
internetverbindingen operationeel. 
De NBB heeft dringend scheidsrechters en lijnrechters nodig voor toernooien 
op hoog niveau. Wie interesse heeft kan informatie opvragen via 
info@badminton.nl.  
Van uit de bestuursvergadering is besloten dat een drietal bestuursleden zich 
gaan bezig houden met de ARBO-check voor sportverenigingen. Volgende 
keer meer hierover. 
Intussen heeft het regionale jeugdtoernooi van B.C.Hellas en georganiseerd 
door Henk de Boer plaatsgevonden. Ruim 120 jeugdleden uit diverse plaatsen 
in Nederland hebben samen met jeugdspelers van Hellas gestreden om de 
hoogste plaatsen. Van 09.00 tot 19.30 uur werden ruim 320 wedstrijden 
gespeeld. Een fantastisch evenement en promotie voor de badmintonsport. 
Henk en de andere helpers bedankt voor alle enthousiasme en inzet.  
Ook de clubkampioenschappen liggen weer achter ons. De uitslagen volgen op 
de volgende bladzijde. 
 
Zo, weer bijgepraat en tot het volgende clubblad. 
 
met sportieve groet, 
 
Henk Beijert.  
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Clubkampioenschappen 2005 

 
Weer een zaterdag vroeg mijn bed uit, dit kan toch nooit de bedoeling zijn van 
een zaterdag? Het voordeel was dat het dit keer voor een goed doel was: De 
Clubkampioenschappen. Een jaarlang stoomt iedereen zich klaar voor het 
toernooi waar het allemaal om draait, het toernooi waar alleen de allerbeste 
aan mee durven doen. 
Uiteraard was ik er dus ook. 
 
De zes bekende onderdelen waren volgeschreven met enthousiastelingen. 
Een paar dagen van te voren werd de toernooileider Henk Beijert zelfs nog 
opgebeld of er misschien toch nog een plaatsje over was. Animo genoeg dus. 
Het strakke schema hield niets te wensen over en iedereen had dus alle tijd 
om naar de volgende wedstrijd te rennen, om daar vervolgens stipt op tijd te 
kunnen beginnen. 
Dat je erg vermoeid kunt raken als je aan drie onderdelen mee doet op één 
dag, bleek ook dit jaar wel weer. En dat mensen die er doorheen zitten, extra 
gezellig zijn, maakte dat iedereen zich volgend jaar graag wil inschrijven voor 
een paar extra potjes.  
 
Nu vraagt u zich natuurlijk af: ‘En, heeft die Peter nu nog wat gewonnen?’  
Een logische vraag die ik met een volmondig ja mag beantwoorden. Jammer is 
alleen dat het niet om ondergetekende gaat. Deze jongeman bevond zich in de 
herensingle-poule bij de uiteindelijke winnaar en liet de herendubbel over aan 
de meer getalenteerde spelers. 
  
Nu was Bob ook in de zaal, speciaal voor ons uit Elburg over komen vliegen. 
Veel te vroeg en dus moest hij zich telefonisch verantwoorden tegenover zijn 
vrouw toen het langer bleek te duren. Uiteindelijk was het dan toch zo ver. 
Iedere winnaar strompelde met zijn laatste krachten van de tribune af. 
 
Een vermoeiende dag zonder blijvende blessures. Behalve dan het leed voor 
de mensen die niet in de prijzen vielen, we moeten nog een jaar wachten… 
 
Peter Kranenburg 
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De uitslagen 

 
Vrouwen enkel:   

1. Bertina Grootkarzijn 
2. Janita de Boer 
3. Wilma Stoffer 

 
Vrouwen dubbel: 

1. Linda Russchen en Marjan Timmermans 
2. Janita de Boer en Bertina Grootkarzijn 
3. Nelly en Wilma Stoffer. 

 
Mannen enkel competitie: 

1. Andre Ubing 
2. Peter van Schie 
3. Arno van den Akker 

 
Mannen enkel niet competitie: 

1. Alfred Bultman 
2. Freek Kroese 
3. Meine de Boer 

 
Mannen dubbelspel: 

1. Peter van Schie en Arno van den Akker 
2. Henk Jan v.d.Voort en Marius Goedegebuure 
3. Wijnand v.d.Broek en Freek kroese 

 
Gemengd dubbel: 

1. Henk de Boer en Janita de Boer 
2. Andre Ubing en Janette Veldhuis 
3. Jan Willem ten dam en Linda Russchen. 

 
Dank aan onze sponsor BDO.
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Competitie 2005-2006 

 
Na overleg is de voorlopige indeling voor de competitie voor het komende 
seizoen als volgt. 
Jeugd 
Team volgorde Achternaam Voorletters Voornaam 

1 1 Goedegebuure M. Marius 
1 2 Voort H.J. van der Henk Jan 
1 1 Ebbers M. Maaike 
1 2 Mulder C. Connie 
     
2 1 Vierhout P.A. Paul 
2 2 Onderwater L. Lars 
2 1 Voor in 't Holt A.F. Anne 
2 2 Wentzel N.C. Natasha 
     
3 1 Weerd E. de Erik 
3 2 Bos J.P. Jan-Pieter 
3 1 Westhuis J.R. Jessica 
3 2 Biersteker R.M. Rianne 
     
4 1 Magre E.W. Wilbert 
4 2 Baars R.D. Robin 
4 1 Vroon M. Marije 
4 2 Akkerhuis A.M. Anne 
     
5 1 Leutscher E.D. Erik 
5 2 Veen M.E. van der Manuel 
5 3 Putten D.A. van Dennis 
5 1 Tanis N.M. Nicole 
5 2 Schutte J.M. Jelma 
     
6 1 Baars J.T. Jeroen 
6 2 Schep E. Erik 
6 3 Koele V.B. Vincent 
6 1 Voort E. van der Esther 
6 2 Dekker D. Danielle 
6 3 Onderwater K. Kelly 
     
7 1 Wijk J.R. van der Rik 
7 2 Bonhof A.E. Adrian 
7 3 Westerink G.E. Gerjan 
7 4 Berg G. v.d. Gerjan 
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De trainingen volgend seizoen beginnen weer op dinsdag 23 augustus, in de 
Feithenhof. Meer informatie volgt later. 
De competitie begint in de week van 19 september. De thuiswedstrijden 
worden gespeeld in de Feithenhof op vrijdagavond en beginnen allemaal om 
18.00 uur 
Voor die tijd krijgt iedereen meer informatie over de westrijden. 
Nu alvast wil ik jullie eraan herinneren dat het belangrijk is je bondskaart goed 
te bewaren – die moet je altijd bij je hebben bij wedstrijden. De bondskaart 
moet een stempel hebben van de vereniging. Of je moet een gestempelde 
kaart van een voorgaand jaar erbij bewaren (maximaal 5 jaar geldig als 
basiskaart). 
 
Senioren 
Team volgorde Achternaam Voorletters Voornaam 

1 1 Schie P. van Peter 
1 2 Akker A.C. van den Arno 
1 1 Voorst M.J. van Marianne 
1 2 Veldhuis-Kleermaker J. Jannet 
     
2 1 Ende H. van 't Hendri 
2 2 Ubink A.M. Andre 
2 1 Russchen-Pap B.J. Linda 
2 2 Stoffer W.J. Wilma 
     
3 1 Boer H.J. de Henk 
3 2 Zernitz S.F. Stephan 
3 1 Grootkarzijn B. Bertina 
3 2 Boer-Mouw J.C. de Janita 
     
4 1 Stoffer N. Nelly 
4 2 Timmermans M.J. Marjan 
4 1 Lunenborg S.A.E. Stephan 
4 2 Jongman J.J.F. Jeroen 
4 3 Kranenburg K.J.P. Peter 

 
De trainingen beginnen weer 23 augustus in de Beemd in ’t Harde, om 20.15 
uur. De competitie vangt aan in de week van 19 september. Nadere informatie 
volgt. Thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond in de Brake  om 
20.30 uur (met uitwijkmogelijkheid bij uitzondering naar de woensdag 20.30 
uur). 
 
Groeten, Marjan Timmermans 
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Stukje van de jeugdvertegenwoordigers 
 

Hallo beste sportvrienden, 
 
Het tweede clubblad van dit jaar. Veel hebben wij dit keer niet te melden. De 
vorige keer gaf ik een aantal data voor toernooien voor de jeugd. Het eerste 
toernooi is al weer geweest als dit blaadje wordt uitgedeeld. Jammer genoeg 
kunnen wij over dit toernooi nog niets vertellen, omdat wij onze copy al hebben 
moeten inleveren voor dat het toernooi plaats vind. Wel hoop ik dat dit toernooi 
weer net zo enthousiast is ontvangen als het vorige toernooi in Heerde. 
Met de jeugd is het competitieoverleg weer geweest. We hebben veel positieve 
dingen ontvangen, het gaat dan ook heel goed. Het is een leuke groep. Wij 
zeiden het al dit keer is er niet veel te melden. Een volgende keer zullen we 
wat meer vertellen over de toernooien die zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
Nelly Stoffer 
Denise Beekman 
Stephan Lunenborg 
Harmjan van de Vosse 
 

Afsluitdag voor de jeugd 
 
Hallo jeugd, 
 
Ja een stukje speciaal op jullie gericht. 
4 juni willen wij met een aantal verenigingen uit de buurt een afsluitdag 
organiseren. Natuurlijk gaan we sporten, maar dit zal niet alleen badminton 
zijn. De dag staat in het teken van de Olympische spelen. Deze dag is voor alle 
jeugdleden, dus ook competitie jeugd. Laten we zeggen dat we met zoveel 
mogelijk leden naar Epe gaan. Dit is natuurlijk heel leuk en we zullen ons goed 
gaan verdedigen. Het zal een leuke, sportieve dag worden, dus houdt 4 juni vrij 
en geef je op als ik briefjes uitdeel om je op te geven. 
 
Groetjes Nelly. 
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Het bankpraatje 
 
Naam Robert  Klerks 
Beroep Gemeente ambtenaar  verkeerskundige 
Getrouwd      Met Saske 
Geboorteplaats In Arnhem 
Heb je kinderen? 1 zoon Lucas 1 dochter Emma 
Wat zijn je hobby’s? Auto knutselen, voetbal, huis 

opknappen 
Hoelang zit je al op badminton? Vanaf  september  2004 

   
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Leuke sport en moest wat aan mijn 
conditie doen 

Speel je op beide avonden? Ja 
Wat vind je van deze avond? Leuk en gezellig iedereen is vriendelijk 
Doe je nog aan andere sporten? Aan voetballlen gedaan 
Wat vind je van de toernooien? Vind ik leuk en gezellig 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

Geen idee 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

De geboorte van mijn kinderen 

Wat is je lievelingseten? Italiaans zoals pasta en pizza 
Favoriete muziek? Metallica Queen Robbie Williams E.L.O 
Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Ga zo door ,het is leuk 

 
Door: Hanny Westhuis 
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Badminton blessures 
Inleiding 
In elke sport gebeuren ongelukken en krijg je een blessure. Ook in de 
badminton komen blessures regelmatig voor. 
Hoe je ermee omgaat, wat je kan doen en niet mag doen wordt in een 
notendop in dit artikel behandeld. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. 
Daarom hebben we hier een aantal basisregels die je in acht kan nemen om 
eventuele blessures zo klein mogelijk te houden. 
Oorzaken van sportblessures 
De oorzaken van ongevallen zijn talrijk. Volgens onderzoekers is 50% van de 
ongevallen te wijten aan de sporter zelf door bv. gebrek aan coördinatie, een 
beperkt bewegingsgevoel, slechte trainingsopbouw, vermoeidheid, 
onvoldoende herstellingsgelegenheid na een blessure,... Pas op de tweede 
plaats met 30% komt de invloed van tegen- of medespelers. Vervolgens is in 
20% van de ongevallen de bodemgesteldheid als oorzaak aangewezen. 
Denken we bv. maar aan de remmende werking van kunststoffen vloer in de 
sporthal. Op de laatste plaats met slechts 5% als oorzaak wordt een 
onvoldoende technische bagage vernoemd. 
 
Preventie 
Om blessures te voorkomen zijn het volgen van een aantal preventieve 
maatregelen van het grootste belang. Je aan deze regels houden kan al veel 
leed en ellende voorkomen. 
· Draag zorg voor een goede algemene conditie door regelmatig te 

sporten.  
· Zorg voor een goede warming-up en cooling-down.  
· Ben je van plan te starten met sport, laat je eerst onderzoeken door 

een dokter.  
· Ben je geblesseerd, stop dan met sporten. Voorkom dat de blessure 

verergerd.  
· Vermijd overbelasting van jezelf. Die geen zware oefeningen als je al 

vermoeid bent.  
· Bouw je conditie weer rustig op als je ziek bent geweest.  
· Gebruik aangepast materiaal (sportschoenen, kledij) tijdens het 

sporten.  
· Gebruik bij zwakkere gewrichten preventieve bandages of tape.  
· Let op een goede voeding. Drink regelmatig tijdens het sporten.  
· Gebruik een goede techniek om overbelasting van de gewrichten te 

vermijden.  
· Wees steeds geconcentreerd.  
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Warming-up 
In elke sport is een warming-up van groot belang. Het lichaam wordt soepel, de 
werking van het hart en de bloedsomloop worden geïntensiveerd en de kans 
op blessures neemt af. Alle lichaamsdelen worden voorbereid op de intensieve 
arbeid die ze moeten verrichten. 
Een warming-up bestaat uit een aantal oefeningen, waarbij alle 
lichaamsfuncties van rustniveau tot het niveau van trainings- en 
wedstrijdarbeid gebracht worden. 
 
Een warming-up in de badminton bestaat uit volgende delen: 
· Een algemeen gedeelte met loopoefeningen, wandelen, springen, ...  
· Stretching oefeningen.  
· Inslaan met racket en shuttle.  
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, je conditie, kan een warming-up 10 
tot 25 minuten duren. 
Je moet al wat zweten voordat je aan een wedstrijd mag beginnen. 
Men is nu zowel lichamelijk als mentaal voorbereid voor de training of de 
wedstrijd. 
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Algemene informatie: 
 
Correspondentie-adres en ledenadministratie 
Mevr. G.H. Gellaerts-van der Hoek 
Koningin Beatrixstraat 32 
8071 LB Nunspeet 
Tel.: 0341-253093 
E-mail: hellas@badminton.nl 
 
Historie 
Op 11 maart 1975 is de badmintonclub opgericht als een afdeling S.V. Hellas 
’63. Sinds 1 juli 1978 is de vereniging zelfstandig geworden onder de naam 
B.C. Hellas. B.C. Hellas is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond 
(N.B.B.) 
 
Leden 
B.C. Hellas kent de volgende groepen leden, recreanten en wedstrijdspelers. 
Wedstrijdspelers nemen als vaste speler/speelster deel aan de districts- of 
bondscompetitie. Deze twee groepen zijn weer onderverdeeld in: 

  Jeugdleden (tot 18 jaar) 
  Seniorleden (vanaf 18 jaar) 

 
Speelavonden 
Woensdagavond Recreanten 20:30 / 23:00 uur 
Vrijdagavond Jeugd (7 t/m 12 jaar) 18:00 / 19:15 uur 
 Jeugd (13 t/m 18 jaar) 19:15 / 20:30 uur 
 Recreanten 20:30 / 23:30 uur 
Dinsdagavond Jeugd (competitiespelend) 19:00 / 20:15 uur Feitenhof 
 Senioren (competitiespelend)  20:15 / 22:00 uur De Beemd 
 
Internet Site B.C. Hellas 
Sind 2002 heeft B.C. Hellas zijn eigen Site. 
Deze is te vinden onder : www.bchellas.nl 
 
Materiaal en kleding 
Leden van B.C. Hellas dienen geëigende correcte kleding te dragen. 
Shuttles zijn in de zaal aanwezig; voor een racket dient men zelf te zorgen. 
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Contributie 
 
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) 
vastgesteld en dient per half jaar te worden betaald via een verstrekte 
acceptgiro. 
 
De contributie bedraagt momenteel: 
Seniorleden € 57,50 Per half jaar 
Jeugdleden € 36,- Per half jaar 
Seniorwedstrijdspelers € 27,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Jeugdwedstrijdspelers € 13,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Rustend lid € 21,- Per half jaar 
 
Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd: 
Voor seniorenleden € 15,- 
Voor jeugdleden € 10,- 
 
 
 
Aan- en afmelden 
Aanmelden als lid gebeurt door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier 
is verkrijgbaar bij de ledenadministratie of bij de vertegenwoordiger in de zaal 
Afmelden is eenmaal per kalenderjaar mogelijk, te weten voor 1 juni. Het 
afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De 
ledenadministratie zal uw afmelding schriftelijk bevestigen. 
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Al 10 jaar het adres voor al uw: 

 
Binnen- en buitenschilderwerk, saus- en behangwerk 

Heeft u ook zo’n moeite met het kiezen van de juiste kleur? 
Dat is nu niet meer nodig want wij geven kleuradvies op 

computer, dus u ziet direct het eindresultaat. 
In 2005 nog 6% BTW. (Voor woningen ouder dan 15 jaar). 

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. 
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Puzzel 

 

 

I C E N T E N O N I M O D D 

A E I S O L D E R E K K I K 

N S K R E L V L D T L R N E 

O O S T B I S V U L E A A O 

I L G E A V N E G O B Z T N 

B E F T I A R E O H A E Y D 

R I O S S E R D U R A N E W 

Y A S R N E K T T U M R V T 

E E H A G D W R S U S E E O 

N N U A T O Y O T M T K O N 

I L H O B B E L I G E G I G 

T S I N A I P Z E S L L N G 

 
ABEL HAREN RAZEN 
AHA HOBBELIG RENAULT 
AMSTEL ISOLDE SEINE 
CENTEN KIKKER STRAATKEI 
DG KO TONG 
DOMINO LE TOYOTA 
DRESSOIR MUURHOLTE VISSEN 
DUGOUT NAT VLERK 
FEB OOST WEST 
GROEI PIANIST ZES   
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Het bankpraatje 
 
Naam Jaap van de Voort 
Beroep Als timmerman begonnen nu allround 

machinale houtbewerker 
Getrouwd      Met Alie 
Geboorteplaats Nunspeet 
Heb je kinderen? 1 zoon HenkJan 1 dochter Esther 
Wat zijn je hobby’s? Badminton en werken  
Hoelang zit je al op badminton? Ongeveer 7 jaar 
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Op een verjaardag bij Bert is het 
tersprake gekomen om samen met 
Dries te gaan badmintonnen 

Speel je op beide avonden? Ja 
Wat vind je van deze avond<en> Woensdag avond wordt veel 

gemengddubbel gespeeld en op vrijdag 
fanatieke heren dubbels  

Doe je nog aan andere sporten? Nee 
Wat vind je van de toernooien? Leuk, het spelen gaat net zoals op de 

avonden alleen iets fanatieker 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

Wat relaxer gaan werken hoeft niet 
meer te klussen en lekker genieten met 
het gezin. 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

Ik geniet elke dag 

Wat is je lievelingseten? Alle soorten stamppotten met spekjes 
en rundvlees 

Favoriete muziek? Heeft een hekel aan radio 538 maar 
luistert wel naar Sky Radio 

Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Vind het  badminton seizoen gauw 
afgelopen, kunnen we misschien niet 
doorspelen tot 1 juli. 

 
Door: Hanny Westhuis 
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De jarigen van dit seizoen zijn: 
    

 

 
  

   
April Mei 
2 Bart v/d Vosse 
3 Stephan Lunenborg 
5 Jannet Veldhuis Kleermaker 
5 Gerlinda Knevel 
5 Petra v/d Bunte 
7 Qusdsia Dieffenthaler 
9 Sipko Tolsma 
10 Hilbert Makking 
12 Joke van Ark 
13 Robert Klerks 
13 Janita Mouw 
13 Nancy van putten 
17 Danielle Dekker 
19 Denise Beekman 
20 Noella Klein 
22 Jeroen Jongman 
24 Angelique Koolhaas 
24 Helma Schouten 
25 Evert de Bruin 
25 Jan Willem ten Dam 
27 Maaike Ebbers 
27 Henk van Benthem 
27 Wijnand van den Broek 
29 Martie Verhoef 
 

1 Lisa van Stelten 
1 Esther Beelen 
1 Albert Wajer 
1 Jasper van Voorst 
3 Anne Fleur Koning 
5 Jose Kranenburg 
5 Jan Pieter Bos 
9 Melissa Mylhoff 
11Amanda Foppen 
13 Peter Kranenburg 
14 Bartha Bouwman 
15 Sanne van der Meer 
19 Jelma Schutte 
21 Jaap van der Voort 
23 Tessa Schuiteman 
24 Pieter Abbink 
24 Marjolein van den Brink 
26 Francisca van Ommen 
27 Deliana van Oostrum 
28 Dries Westerbroek 
29 Dennis Westhuis 
30 Olaf Mik 
 
 

 
Allemaal gefeliciteerd namens B.C. Hellas! 

 

Maart 
2 Pieter van de Ridder 
4 Marielle Vierhout  
7 Damiet van Putten 
11 Kevin Bulder 
20 Leonie Brant 
20 Gerdien de Rooy 
22 Kees Hop 
23 Stan Abrahams 
25 Ellen Koerhuis               
29 Alice Vedder  
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-={ Horoscoop }=- 
 

Ram 
Je kunt de komende periode een meningsverschil krijgen met iemand. Ook als 
je het bij het juiste eind hebt kan een compromis noodzakelijk zijn. 
 
Stier 
De gemoederen kunnen verhit raken. Je kunt het gevoel voor verhoudingen 
verliezen. Hecht hier niet te veel waarde aan. Een dieper liggende emotie kan 
de oorzaak zijn. 
 
Tweeling 
Het lijkt er soms op dat de komende tijd alles mislukt en dat je alles voor niets 
hebt gedaan. Laat je niet uit het veld slaan. Trek lering uit het gebeurde en 
begin opnieuw. 
 
Kreeft 
Je vindt het plezierig samen te zijn met vrienden en geliefden. Jouw gevoelens 
voor hen zijn heel belangrijk. Zij zullen dan ook snel jouw opgewekte stemming 
overnemen. 
 
Leeuw 
Je hebt niet veel zin om te werken, omdat je de dagen met dagdromen 
doorbrengt. Als je op creatief gebied werkzaam bent, zouden jouw dromen 
vandaag werkelijkheid kunnen worden. 
 
Maagd 
De komende periode is een periode waain je je gelukkiger dan anders kunt 
voelen. Je staat in het middelpunt van de belangstelling en veel mensen 
voelen zich tot jou aangetrokken. 
 
Weegschaal 
Je zult de komende tijd veel aandacht besteden aan jouw visie op het leven, 
jouw persoonlijke groei en jouw mogelijkheden in de toekomst. Heel verstandig 
dat je daar de tijd voor neemt. 
 
Schorpioen 
Je hebt iets op jouw lever. Een probleem waar je mee rondloopt. Reken er op 
dat dit niet snel zal worden opgelost. Een prima situatie om jouw geduld te 
oefenen. De tijd brengt de oplossing.  
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Boogschutter 
Er komen goede kansen aan voor jou, vooral op financieel gebied. Wees wel 
voorzichtig en gok niet op één paard. Blijf kritisch en beleg jouw geld alleen als 
je er een goed gevoel bij hebt. 
 
Steenbok 
Jouw gevoelens spelen jou parten. Je weet niet goed wat er allemaal met jou 
gebeurt. Neem rustig de tijd om dat uit te zoeken. Nieuwe inzichten leiden vaak 
het eerst tot nieuwe gevoelens. 
 
Waterman 
Je bent hard op weg een knap stukje werk af te leveren en dan ontmoet men 
nou eenmaal jaloerse mensen dat hoort blijkbaar bij het leven! Laat je daardoor 
niet van jouw stuk brengen. 
 
Vissen 
Voorzichtigheid is noodzakelijk als het gaat om familiecontacten. Een ruzie 
hangt in de lucht en dat is iets dat je de komende periode helemaal niet kunt 
gebruiken. Je wilt en zoekt juist de steun van jouw familie.  
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