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Stukje van de redactie 
 
Hallo dan sportievelingen, 
 
Welkom in het clubblad van ons aller Hellas. Er wordt dit keer weer aandacht 
geschonken aan de dingen die veranderd zijn de afgelopen tijd, en aan de 
dingen die nog komen gaan. Het mooie van onze club is, dat wij een 
vereniging zijn. Dit is goed terug te zien in dit clubblad, hetgeen met verenigde 
krachten tot stand is gekomen. Een aantal mensen steekt keer op keer tijd in 
dit blaadje en (voornamelijk) in de club. Uiteraard heb is er altijd een aantal 
natuurtalenten die de kar trekken, maar ook jij (!) kunt dit doen. Het maakt ons 
niet uit of je 7 of 77 bent. Wil jij iets in het blaadje zetten, een worst verkopen, 
helpen dingen te verspreiden of de zaal aanvegen na het spelen? Laat het ons 
weten en we sturen je door naar de juiste persoon. Want alleen als we 
samenspelen, kunnen we samen spelen. 
 
Fijne feestdagen en jaarwisseling gewenst, 
 
De redactie, 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl) 
Peter Kranenburg   
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
7 december 2007 
   

geen speelavond jeugd en senioren De Brake 

28 december 2007 Kersttoernooi (geen speelavond jeugd) De Brake 
4 januari 2008  geen speelavond jeugd (kerstvakantie) De Brake 
29 februari 2008
  

geen speelavond jeugd (kerstvakantie) De Brake en 
De Feithenhof 

29 maart 2008 Jeugdtoernooi  De Brake 
12 april 2008 Clubkampioenschappen De Brake 

2 mei 2008 geen speelavond jeugd 
(schoolvakantie) 

De Brake en 
De Feithenhof 

Voor up to date en verdere informatie zie: 

 

mailto:(westhuis@xs4all.nl)
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Nieuws van de voorzitter 
 
Welkom aan alle nieuwe leden, die zich inmiddels hebben laten inschrijven bij 
onze secretaresse.  
Negen nieuwe seniorleden ( allemaal dames ) zijn sinds het begin van dit 
nieuwe speelseizoen druk aan het trainen om de badmintonkneepjes onder de 
knie te krijgen. Het is een erg leuke groep om training aan te geven en de 
eerste wedstrijdjes in het enkel- en in het dubbelspel zijn reeds gespeeld, met 
de daarbij behorende telling en waar moet ik staan bij het serveren en de 
service return. Zoals zo vaak zie je dat spelers in de partijtjes minder hoeven 
na te denken bij de slagen als in de trainingen en zich dus lekker kunnen 
uitleven in de wedstrijdjes. 
Binnenkort gaat deze groep dus meedraaien met de andere spelers op de 
woensdagavond en mijn vraag is dan ook deze spelers goed op te vangen, je 
even voor te stellen en waar nodig advies te geven over de telling, opstelling 
en  tactiek in de dames dubbel en de mixdubbel. 
Ook zeven nieuwe jeugdspelers zijn begonnen aan hun opleiding voor de 
Basis Opleiding Badminton ( BOB 1). In december wordt het examen 
afgenomen en de verwachting is, dat alle spelers gaan slagen. 
Alle leden opgeteld, schommelt het totaal aantal leden weer rond de twee 
honderd. 
Dank aan Marjan Timmermans die voor deze competitie nieuwe telboeken 
heeft aangeleverd. Hierbij het verzoek om voorzichtig met deze telboeken om 
te gaan.  
Wat ondergetekende steeds weer stoort is de labelkast die op beide 
speelavonden wordt gebruikt. Het is hoog tijd dat deze kast eens goed onder 
handen wordt genomen en waar nodig gerepareerd. Wie of welke senior leden 
willen dit klusje oppakken ?  Dan even overleg met de vertegenwoordigers van 
de woensdag- en vrijdagavondrecreanten. 
In de competitie gaat het bij de senioren redelijk goed. Alle teams staan rond 
de middenmoot of iets er boven. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan, dus 
zijn er nog 14 punten te verdienen. Ga er als team voor, zo hoog mogelijk te 
eindigen. Wat opvalt is dat het op de vrijdagavond rustiger is geworden qua 
aantal spelers. Dat is jammer, want alle banen zijn betaald. Nu wordt er nog 
competitie gespeeld tot 1 februari volgend jaar, maar daarna wordt het erg stil, 
als er niet meer spelers komen.  
Naast goede badmintonners, hebben we uitstekende “ shuttle zangers” binnen 
de vereniging. Op 23 oktober werd ik gebeld uit sporthal de Beemd in t’ Harde 
en werd ik luidkeels toegezongen van “ Lang zal ie leven” Alle gasten bij mij 
thuis waren erg onder de indruk van deze goede vertaling van dit lied door de 
competitiespelers. Dank hier voor!! 
Kijk voor de komende periode goed naar de aktiviteitenkalender. Er zijn de 
nodige mutaties, dus kom niet voor onnodige verrassingen te staan. 
Let op het Kerst- c.q. oliebollentoernooi. Gewoon mee doen, ook al ben je pas 
lid van de vereniging. Het is altijd een leuk evenement en na de wedstrijdjes is 
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er een gezellige bijeenkomst in de kantine bij Foppen, waar de prijsuitreiking 
zal plaatsvinden. 
Zo, weer een beetje bijgepraat en tot het volgende clubblad. 
 
met vriendelijke groet,  
Henk Beijert.   
 
 
 

Nieuws van de secretaresse 
 
In het nieuwe badmintonseizoen heten we de volgende badmintonners van 
harte welkom bij onze vereniging. 
 
Bij de jeugd: 
 
Niels Hak 
Jaëla Slijkhuis 
Jannie Drost 
Rozanne Uijttenbroek 
Malu Brakenhof 
Charlotte Heijdeman en 
Susan Hennink 
 
 
Bij de senioren: 
 
Hennie Kluinhaar 
Henriëtte Mouw 
Hélène van Huigenbos 
Janet van Huigenbos 
Marieke Vis 
Annemarie Veenstra 
Francien Pijnacker Hordijk 
Carola Ubink en 
Berta Bakker 
 
 
 
Met sportieve groeten Gea Gellaerts. 
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Stukje van de jeugdcommissie 

 
Beste sportvrienden, 
 
Eindelijk weer een stukje van de jeugdvertegenwoordigster.  
 
Vanaf het begin van dit seizoen hebben we er weer heel veel nieuwe jeugd bij. 
Henk traint deze jeugdleden. Over een aantal weken hopen we met deze jeugd 
alweer het BOB-diploma te behalen.. Welkom nieuwe jeugdleden en succes 
straks met jullie diploma. 
 
Al snel aan het begin van het seizoen zijn we begonnen met het verkopen van 
grote clubactie loten. De loten kostten 2,50. Twee euro van dit bedrag ging 
naar de club. Van het geld wat we hiervoor ophalen kunnen we leuke 
cadeautjes kopen voor de toernooien van de jeugd. Ook kunnen we met deze 
actie andere leuke dingen gaan doen. Kevin Mensink heeft de meeste loten 
verkocht bij de jeugd en kreeg op 30 november een leuk bedankje hiervoor. 
Freek Kroese heeft voor de senioren de meeste loten verkocht.  
 
Daarna zijn we met de worstenactie begonnen. De 2e-jeugd, competiejeugd en 
senioren zijn op pad gegaan. Deze actie was een groot succes. Het geld dat 
hiervoor is opgehaald zal goed worden besteed. Anthony Borsboom had de 
meeste setjes worsten verkocht, namelijk 26 setjes. Voor Anthony was er ook 
een leuk bedankje. 
 
30 november hebben we weer het sinterklaastoernooi gehad bij de jeugd. De 
jongste jeugd kwam om 18.00 uur binnen en zagen verschillende dingen klaar 
staan. Wij als begeleiders hadden weer eens het circuit wat onze oud-trainer 
Bob ooit had geschreven uit de kast gehaald. Henk Beijert was al om 17.15 
aanwezig om alles klaar te zetten. Hendri en ondergetekende kwamen wat 
later binnen. Zo hadden we allemaal spelletjes die met badminton hadden te 
maken klaargezet. Bijvoorbeeld blindbadmintonnen. Samen over spelen, maar 
je ziet elkaar niet doordat er tussen de velden een dikke mat stond. Toen het 7 
uur was had bijna iedereen alle spelletjes gedaan en de punten op 
geschreven.  
Om 7 uur kwamen er pieten binnen lopen en sinterklaas kwam daar achteraan. 
We hebben wat gezongen en sint heeft nog wat gesproken. Sint heeft prijsjes 
uitgedeeld aan de kinderen die 1e, 2e en 3e waren geworden. Sint die had nog 
een afspraak dus zo tegen half acht ging hij weer de zaal uit. De pieten bleven 
nog even om wat snoepgoed uit te delen en voor iedereen was er ook een 
lekkere chocoladeletter. De tweede jeugd was ondertussen ook al binnen in de 
zaal. Die konden om half acht beginnen met een toernooi. Tegen half 9 hadden 
zij een prijs uitreiking. Het was een hele gezellige avond. We hopen dat de sint 
volgend jaar weer tijd heeft om langs te komen bij ons in de Brake. 
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Ik wil Sharona en Manon ook eventjes noemen. Sharona en Manon willen mij 
helpen om voor de jeugdleden een aantal dingen te organiseren. Hebben jullie 
ideeen, wat wij als jeugdcommissie nog meer zouden kunnen doen, dan zijn 
die altijd van harte welkom. 
Tot slot wil ik hierbij iedereen bedanken die zich in zet voor onze club. We 
hebben altijd nog wel hulp nodig, dus als u ook voor onze club de handen uit 
de mouwen wil steken, kunt u altijd bij iemand van het bestuur terecht. 
 
Met de sportieve groeten, 
Van de jeugdcommissie.  
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Peters column 
 
Badminton, een hypermoderne sport met mogelijkheden voor de futuristische 
wetenschap. De gepluimveerde bezigheid met ongekende kwalificaties, 
hetwelk ongekende eigenschappen van de beoefenaar vergt. 
 
Wat een onzin zal menig lezer denken. Nou nee, dat is het dus niet. 
Het lijkt misschien alsof de meeste mensen met een besnaard stuk metaal 
tegen een dooie mus staan te rammen, in de hoop dat dit ding aan de andere 
kant van het net blijft liggen. Maar niets is minder waar. Badmintonners hebben 
zich in de laatste decennia ontwikkeld tot volwaardige lichaamstrainers. Niet 
voor niets is ons favoriete spelletje in 1992 gekozen tot een Olympische sport!  
 
Maar waarom is dit sportieve spelletje dan zo ‘hypermodern’? 
Onder andere doordat wij als sporters serieus denken aan onderwerpen als 
voeding, spieropbouw en mentale kracht. In de categorie voeding denk ik dan 
niet aan een (ik noem maar even willekeurig een Nederlander) Sonja Bakker 
die langs de veldlijnen staat te schreeuwen dat de daucus carota heel rijk is 
aan bètacaroteen, hetwelk uiteraard omgezet word in vitamine A. Deze 
vitamine A is dan weer een vetoplosbare vitamine en helpt ook bij opbouw van 
de haarvaten. Maar goed, dit bedoel ik dus niet. 
 
Met voeding denk ik aan de isotone drankjes, de prohormoonvrije repen en niet 
te vergeten de onmisbare bananen. Dat wij daar als vochtverliezende 
zaalsporters bij nadenken, pleit in ons voordeel. 
 
En de spieropbouw dan, hoe zit dat? Dat heeft toch ook gewoon met voeding 
te maken? Inderdaad, dat klopt. Maar… vergeet de trainingen niet. De 
onmisbare trainer met zijn zweep zorgt er voor dat wij allen paraat staan. Ten 
alle tijden moeten wij, badmintonners-voor-het-leven, bereid zijn ons sportieve 
leven te geven voor de goede zaak. Deze goede zaak kan een 
badmintonwedstrijd zijn, een uitdagend potje met je grootste rivaal of een 
sociaal praatje met vrienden in de kroeg. Want zeg nu zelf, voor dit laatste 
moet je altijd ergens de kracht vandaan halen om jezelf weer op je stalen ros te 
hijsen. 
De trainer staat elke training weer paraat om de onmenselijke beproevingen op 
ons los te laten. Springen, rennen, je racket goed vasthouden en uitbranders 
ontvangen zijn de sleutelwoorden voor een goede training. Dit alles valt onder 
spieropbouw. 
 
Als laatste en uiteraard niet als minste argument: mentale kracht. Wij sterken 
elkander als sporters in vereniging. Samen zijn wij een eensgezinde formatie. 
Uniform gekleed in sponsorkledij bestormen wij in ruitvorm het speelveld. 
Nietsontziend overlopen wij de tegenstander. Bewapend met metalen 
subjecten belegeren wij als legionairs het kamp van de tegenstanders. 
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Onverwachte besluipingen slaan wij ‘smashend’ af. Met subtiele ‘drop-shots’ 
delen wij plaagstootjes uit en met welgemikte ‘drives’ bespelen wij het 
afweersysteem van onze opponent. Na deze barbaarse afslachting zijn wij 
hypermodern in het nabeschouwen en het feed-back geven. Met behulp van 
digitale camera’s en 360   -software reflecteren wij ons optreden, met als doel: 
de mentale prestaties te optimaliseren om de keer daarop een nog 
verwoestender effect te creëren.  
 
Ik ga er vanuit dat ik u medesporter, u luilak en u overig gepeupel overtuigd 
heb van het nut van de moderne sport. Woorden als sportiviteit en gezelligheid 
doen afbreuk aan de ontwikkelingen die wij doorgemaakt hebben. Zelfs op 
recreatief niveau draait alles om winst en groei, koste wat het kost. 
Hypermodern dus. 
 

  
 
 
 

Rackets testen 
 
Het is vanaf heden mogelijk, rackets te testen bij BC Hellas. Ik heb een serie 
rackets ter beschikking gesteld gekregen van BeeS-Sport.nl, welke wij bij de 
vereniging mogen testen. Tevens worden deze rackets te koop aangeboden 
voor redelijke prijzen. Mocht je interesse hebben om eens wat te bekijken, geef 
het gewoon bij me aan, dan maken we een afspraak. Ook zijn de shirts, 
schoenen en dergelijke gewoon te koop. Natuurlijk heb ik niet alle rackets tot 
mijn beschikking, maar wanneer je nu een bepaald racket echt eens wil 
proberen, is dat geen enkel probleem en kan ik die voor je mee laten komen, 
waarna je geen enkele verplichting hebt om deze aan te schaffen. 
 
Verder bespan ik ook nog steeds de rackets voor 12,50 met een goede snaar, 
eventueel ook mogelijk op aanvraag met andere snaren. Waarbij ook nog eens 
een leuk logo in het rackets gezet kan worden. 
 
Groeten, 
 
Patrick Hoogendoon 
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Herfsttoernooi 2007 
 
Hallo Sporters,  
 
Op 17 september stonden er weer 27 enthousiaste badmintonners klaar, om 
aan het door Hannyen Agnes georganiseerde herfst tournooi mee te doen. 
Om half 9 waren de meeste deelnemers binnen, en kreeg iedereen de 
gelegenheid om zich even warm te draaien. Nadat Hanny haar inleidende 
praatje heeft gehouden, waarin met nadruk werd vermeld dat er goed ingevuld 
moest worden,  kon iedereen naar zijn baan om daar zijn eerste partij te 
spelen. De partijen duurde 2 keer 10 minuten, en de telling was simpel na de 
wissel doortellen. Er werd lekker fanatiek gespeeld, en zo te horen was 
iedereen zeer tevreden over de indeling van de partijen. Al met al een 
geslaagde avond, met de volgende winnaars bij de heren op de 3e plaats 
Freek op de 2e plaats Rex en op de 1e plaats Henk Jan. 
Bij de dames op de 3e plaats Esther, op de 2e plaats Joke en op de 1e plaats 
Corry. 
Hanny en Agnes bedankt voor jullie inzet het was weer een zeer sportieve 
geslaagde avond. 
 
Gr Corry 
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Kiekendieftoernooi 2007 
 
Op 17 november 2007 was het weer zo ver! Ons jaarlijkse uitje naar Lelystad 
voor het Kiekendieftoernooi.  Jaap had zijn busje goed vol, want BC Hellas was 
goed vertegenwoordigd. 
Maaike en Lennard, Jaap en Joke, Marianne en Henk-Jan, Gerda en Peter K, 
Freek en Connie, Patrick en Nelly, Marjan en Marius, Wijnand en Bertina 
waren van de partij om de naam van Hellas weer op de kaart te zetten in 
Lelystad. 
 
Of je nu goed of slecht speelt maakt eigenlijk niet uit, want je speelt allemaal 
evenveel partijen. Er waren poules voor de wedstrijdspelers en de recreanten.  
Door middel van loting werd je ingedeeld en vooral als je tegen je eigen 
clubgenoten moest spelen, is winnen  net iets belangrijker dan een partij tegen 
‘vreemden’ . 
 
Niet iedereen was even goed in vorm, maar er zaten toch vooral leuke 
gelijkwaardige partijen tussen. 
 
’s Ochtends speelden we 4 partijen. ’s Middags kwam je de mensen tegen die 
uit de ander poule op dezelfde plaats waren geëindigd. Het leuke daaraan is 
ook dat er 8 poules waren en degene die in die poule weer als eerste eindigde 
een prijs kon winnen. Dus als je ‘s ochtends niet zo goed had gespeeld stond 
alles nog open om alsnog een prijs te winnen.  
 
Al vielen de resultaten voor sommigen tegen. Marius en Marjan wisten een 
vierde plek te behalen en  ook de 8ste prijs ging naar Hellas, namelijk naar 
Maaike en Lennard. 
 
Dat gezelligheid voorop staat was wel duidelijk, want als we een dagje van huis 
zijn dan moet er natuurlijk ook goed gegeten worden. 
Om nog een beetje in de badmintonstijl te blijven zijn we naar oud clubgenoot 
Albert gegaan. We hebben lekker gegeten in ‘De Boerenschuur’ in Vierhouten. 
 
De ene persoon was wat nuchterder dan de andere aan het eind van de 
avond, maar dat mocht te pret niet drukken. We kunnen zeker terugkijken op 
een gezellig dag met toch nog 2 prijzen en vooral veel plezier.  
 
Op naar het volgende Kiekendieftoernooi!! 
 
Door Bertina Grootkarzijn
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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 
Sinds 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. 

mailto:hellas@badminton.nl
http://www.bchellas.nl
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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 € 63,- Per half jaar 
Jeugdleden € 41,- Per half jaar 
Seniorwedstrijdspelers € 30,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Jeugdwedstrijdspelers € 18,- 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. 
 

 



 25

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 26

 
 

  



 27

Wedstrijdverslagen 
 
Bas Badminton 2 – BC Hellas 3 zondag 14-10-2007 
 
Wederom een uitwedstrijd op zondag, maar nu in Biddinghuizen. De 
tegenstander had echter het probleem, dat de 2 heren geblesseerd/verhinderd 
(bang) waren. Helaas mocht de wedstrijd van de bond niet verzet worden, 
tenzij ze de boete en 2 punten in mindering zouden accepteren. Dus hier 
werden invallers voor gezocht binnen de vereniging. Zondag aangekomen, 
bleek dat deze waren gevonden, niet zomaar de minste invaller, maar een ons 
welbekend oud lid, dhr. Bert van Zweden. De 2e heer was onbekend. 
Ondergetekende gaf aan dat het feestje van zijn werk de avond ervoor zo 
gezellig was geweest, dat hij deze ochtend eigenlijk nog niet mocht rijden en 
dus ook liever 2e heer zou spelen. Dit werd door het team gehonoreerd en er 
was zelfs aan pepermunt gedacht om de adem een beetje te verhullen. Altijd 
gezellig binnen team 3 zeg maar. Beide heren hadden een 3-setter nodig, 
maar wisten toch te winnen, zelfs ondergetekende met zweetdruppels die 
bestonden uit pure alcohol. Ondertussen was zelfs de opa van team 4 komen 
kijken en de penningmeester van de club, die wilden dit natuurlijk voor geen 
goud missen. De dames verloren echter na zeer goed strijd te hebben 
geleverd, maar de tegenstander was toch weer net te sterk voor ze. De 
herendubbel werd gewoon gewonnen, maar de dames verloren wederom, ook 
dit keer weer eens in 3 sets, ze zitten er dus telkens tegenaan, maar verliezen 
net de laatste punten. De 1e mix moest ook weer eens 3 sets duren maar werd 
toch gewonnen en de 2e mix werd dus ook gewonnen. Hierna was de 
eindstand dus 3-5 in het voordeel van Hellas. De punten gingen dus na een 
heerlijk hapje en drankje, met de welbekende verhalen over de tegenstanders 
mee naar Nunspeet. 
 
BC Hellas 3 – BC Dronten 2 vrijdag 2-11-2007 
 
Vanavond kwamen de gasten vanuit Dronten helemaal naar Nunspeet, om de 
punten bij ons te laten. Hoewel Peter en Hennie haperde in hun enkel en beide 
na een 3-setter te hebben verloren, stonden we toch 2-2, omdat Nelly en 
ondergetekende hun enkels wisten te winnen. 2-2 dus na de enkels. Vandaag 
toch wel weer wat druk op de ketel om de punten thuis te houden. Na 2 zéér 
spannende dubbels resp. 21-18, 21-19 voor de heren en 23-21, 21-17 voor de 
dames, stond het dan toch 4-2 voor ons, dat was 1 punt. We gaan uiteraard 
voor de 6-2. Dat gebeurde dan ook vrij makkelijk met de mixen, de 
tegenstanders hadden de moet ondertussen opgegeven. Het was dan ook 
weer eens tijd om lekker wat te gaan drinken met dit gezellige team. 
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BC Hellas 3 – Heerde BC 3 vrijdag 9-11-2007 
 
De gasten kwamen uit Heerde, het waren oude bekende van ons, omdat we 
vorig jaar ook al met dit team waren ingedeeld. Alleen hun 2e dame was 
gewisseld. Dit moest zwaar gaan worden, omdat we vorig jaar met 5-3 en met 
6-2 van ze verloren hadden. Ondergetekende wou graag tegen de 1e heer, 
omdat hij nog wat uit te vechten had van vorig jaar. 21-16 en 21-14 zorgde dan 
ook voor de 1-0, terwijl Peter ondertussen in een 3-setter van de 2e heer wist te 
winnen. De dames kwamen tekort en verloren de partij, alweer een 2-2 na de 
enkels. Het verschil met vorige week was dit keer, dat we beide dubbels 
verloren en dus met 4-2 achterstonden. Helaas ging de 1e mix van 
ondergetekende en Hennie ook verloren, maar de eer werd gered door Nelly 
en Peter, deze wonnen. Hierdoor verloren we dus met 5-3, maar iedereen was 
toch zeer voldaan en we zien dan ook uit naar de wedstrijd in Heerde. 
 
BC Barneveld 2 – BC Hellas 3 zaterdag 24-11-2007 
 
9:30 werden we verwacht ons te melden in Barneveld, dit is geen doen voor 
mensen die vrijdagavond graag lekker een potje badminton speelt op de 
gezelligste recreanten-avond. 
Het team waren mensen van 18 jaar en hadden hier helaas geen last van. Hier 
kunnen we heel snel over zijn, alleen Peter wist zijn heer in 3 sets te verslaan. 
De rest kwamen we goed mee, maar kwamen continu 1 stap tekort waardoor 
we dus met 7-1 verloren. Thuis hopen we met de steun van jullie toch minimaal 
1 punt te pakken. 
 
Halverwege de competitie, de eerste 7 wedstrijden zitten erop, met als 
resultaat 8 punten. 3 punten verwijderd van de nr. 3 en 4 punten uitgelopen op 
de nr. 5. Wij staan op de 4e  plek, een mooi resultaat voor een opbouwend 
team. We willen dan hiermee dan ook vast onze trainer en begeleider Henk 
Beijert bedanken voor de leuke en fijne avonden in de zaal, maar ook zeker 
daarbuiten. Tevens wil ik hier gebruik maken, om iedereen die ons gesteund 
en geholpen hebben, te bedanken. 
 
Namens team 3, 
 
Patrick Hoogendoorn 
 

Voor meer wedstrijdverslagen zie www.bchellas.nl 

http://www.bchellas.nl
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Woordzoeker 
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De jarigen van die seizoen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemaal gefeliciteerd namens BC Hellas! 

 December   Februari  

1 Henriëtte Mouw-Hofman 4 Wouter Nederlof 
3 Patrick van de Bunte 7 Nikki Elskamp 
3 Drik van Drunen 10 Paul Vierhout 
5 Jan van Kleeff 14 Rob Bouw 
9 Anne de Mots 17 Jennie Rens 

10 Lars Onderwater 20 Jasper Foppen 
13 Henk Stronkhorst 24 Elly Blansjaar 
14 Hessel Groenewoud 24 Bernadette Vlijm 
15 Andre Hagenbeek 28 Rex Gellaerts 
15 Henk Van Riesen  

21 Anthony Borsboom 
26 Marjolein Voogt 
26 Derbert Van Heerde 
27 Arno Vd Akker 
29 Patrick Jonker 
30 Jos van Leeuwen 

 Maart  
2 Pieter van de Ridder 
3 Rianne Bonenberg 
9 Bernice Bakker 
15 Rianne Olthuis 
16 Sharona Tjallema 
16 Paulien Veleke 
16 Melvin Bakker 
20 Leonie Brant 
23 Stan Abrahams 
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