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Stukje van de redactie 
 
Een wijs uil begon en stal de show ooit met het legendarische woord: 
kijkbuiskinderen. En dat zijn de lezers van dit blad beslist niet. De 
sportprestaties van jong en oud zijn gelukkig wél om over naar huis te 
schrijven. En dan doen we dan ook. Middels dit clubblad. 
Veel leesplezier en mocht je wat hebben als aanvulling op de vaste rubrieken, 
weest welkom ! 
 
 
 
 
 
 
De redactie, 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl) 
Peter Kranenburg   
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
21 maart 2008 Geen speelavond (goede vrijdag) De Brake 
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: 
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Nieuws van de voorzitter en trainer wedstrijdsenioren 
 
Dit is dus het eerste clubblad in 2008. 
Dank aan onze redactiecommissie dat ze ook dit jaar het blad willen verzorgen. 
Wel gaat Peter Kranenburg in Amersfoort wonen, maar hij blijft redactielid. Fijn 
dat je dit wilt blijven doen. 
In december vorig jaar toch maar weer een oproep geplaatst in de plaatselijke 
kranten om nieuwe jeugdleden te werven. Het aanbod van nieuwe jeugdleden 
was eigenlijk enorm goed. Ongeveer 10 nieuwe jeugdleden zijn ingestroomd 
en volgen zeer enthousiast de lessen van Nelly. Alle nieuwe leden van harte 
welkom!! Hierdoor klimt het ledenbestand tot boven de twee honderd. 
Eind december hebben de jeugdspelers die in september zijn binnengekomen 
diploma geslagen. Alle spelers zijn geslaagd voor (B)asis (O)pleiding 
(B)adminton 1. Het zijn Jannie Drost, Charlotte Heijdeman, Susan Hennink, 
Celaine Hooger, Rozanne Uijttenbroek, Patricia Oosterbroek, Jaela Slijkhuis en 
Niels Hak. Alle spelers van harte gelukgewenst en nu op voor BOB 2. 
Het nieuwe jaar zijn we gestart met een kampioensteam. Hellas 2 bestaande 
uit Marjan Timmermans, Bertina Grootkarzijn, Henk de Boer, Stephan Zernitz 
en Marius Goedegebuure zijn als eerste geeindigd in hun poul met ruime 
voorsprong op de nummer twee. Het team is door het bestuur in de bloemetjes 
gezet en we zijn blij dat we weer 2 teams in de 2

e
 klasse hebben. 

Op 6 februari is de training voor gevorderden gestart voor de spelers die in 
sept 07 zijn gestart met badmintonnen. Deze training gaat 6  tot max. 8 
woensdagen duren. Dat betekent dat er standaard 2 banen bezet zijn door 
deze groep. We trainen tot half tien, zodat er daarna een partij gespeeld kan 
worden. 
Verder is er een toernooicommissie geformeerd, bestaande uit Henk de Boer, 
Hannie en Agnes. Deze commissie zal vooral actief zijn bij de seniortoernooien 
Verder hebben Nelly en ondergetekende een gesprek gehad op het 
Gemeentehuis met dhr. Bos van het BOS project. De kans is aanwezig dat wij 
bij de basisscholen badmintonlessen gaan verzorgen om onze sport te 
promoten, om op deze wijze nieuwe jeugdleden aan te trekken. 
Voor de nabije toekomst staat het jeugdtoernooi van Henk de Boer op stapel 
en in april volgen de clubkampioenschappen. 
Ook Nelly is al weer bezig jeugdspelers enthousiast te maken voor aanstaande 
jeugdtoernooien. U leest het, alom activiteiten. Helaas heeft niemand zich 
aangeboden de labelkast eens onder handen te nemen, maar daarvoor was 
het denk ik ook te koud. Nu het voorjaar er aan komt, zal er beslist een 
telefoontje komen met een verlossend antwoord. 
 
Zo, dat was het dan weer voor deze clubkrant, graag tot de volgende ronde. 
 
Met sportieve groet, 
 
Henk Beijert.  
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Nieuws van de secretaresse 
 
De volgende nieuwe badmintonners heten we van harte welkom bij onze 
vereniging. 
 
 
Bij de jeugd: 
 
Patricia Oosterbroek 
Jem van Rhee 
Karel van de Brake 
Thomas de Bruin 
Julian Brussee 
Jurian Mensink 
Jochem Groothuis 
Laura Beek 
Daniëlle en Jeffrey Mik 
 
Bij de senioren: 
 
Steffi van der Zwaag en Qudsia Dieffenthaler 
 
 
Met sportieve groeten Gea Gellaerts. 
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Competitie nieuws 
 
Het seizoen 2007/2008 is alweer ten einde. We hebben met veel inzet en 
plezier gespeeld en de resultaten zijn verschillend. Bij de jeugd was duidelijk te 
merken dat een aantal spelers voor het eerst meededen. Het is een geheel 
nieuwe ervaring om wedstrijden te spelen. Echt wat anders dan vrijblijvend een 
shuttletje overslaan.  
Met het opdoen van wedstrijd ervaring zullen ook de resultaten steeds beter 
gaan worden. Hou dus vol en geef je weer op voor het volgende seizoen.  
We hebben wel heel wat kunst en vliegwerk moeten verrichten om invallers te 
vinden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom opnieuw de oproep: als je 
mee doet met de competitie, dan neem je ook een verplichting op je. Zeg niet 
te snel af. 
De wedstrijden zijn lang van tevoren bekend en daar kan dan ook rekening 
mee worden gehouden.  
 
De eindstanden van de jeugd teams zijn als volgt.  
Team 1 – 6

e
 plaats 

Team 2 – 7
e plaats 

Team 3 – 3e plaats 
Team 4 – 8

e
 plaats 

Team 5 – 6e plaats 
Team 6 – 7e plaats 
Team 7 – 6e plaats 
 
Wat betreft de senioren hebben we niet veel problemen gehad.  
Alleen Henny Flier heeft de laatste wedstrijden niet mee kunnen spelen 
vanwege een knie blessure. Hopelijk is zij het komende seizoen weer helemaal 
van de partij! 
Marianne van Voorst heeft wel de wedstrijden gespeeld maar kampt met een 
tennisarm. Ook voor haar hopen we op snelle beterschap. 
Maaike is naar verre oorden vertrokken maar dat was geen probleem met 3 
dames in het team! 
Team 2 is kampioen geworden en promoveert daarmee naar de 2

e
 klasse! Een 

prima resultaat, mede dankzij de goede training van Henk Beijert. 
 
De eindstanden voor de senioren zijn: 
Team 1 – 4

e plaats 
Team 2 – 1

e
 plaats 

Team 3 – 4
e
 plaats 

Team 4 – 3
e
 plaats 

 
De opgaven voor volgend seizoen zijn alweer bijna binnen en we zullen 
binnenkort, na bespreking in de technische commissie, met een voorstel 
komen voor de indeling. 
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Voorjaarscompetitie 
 
We zijn dit jaar ook goed vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie. Voor het 
eerst was het ook mogelijk om competities spelers op te stellen – hiervoor is 
een aparte poule ingedeeld.  
 
 
 
De team indeling is als volgt 
 

VJK1 Zernitz Stephan VJK3 Beek Jim 

VJK1 Boer Henk VJK3 Vierhout Bert 

VJK1 Goedegebuure Marius VJK3 Engeltjes Wim 

VJK1 Grootkarzijn Bertina VJK3 Ark-Hofman Joke 

VJK1 Timmermans Marjan VJK3 Knevel-Smit Gerlinda 

        

VJK2 van den Broek Wijnand VJK4 Ridder Pieter 

VJK2 Dam Jan-Willem VJK4 Hagenbeek Andre 

VJK2 Westhuis Hanny VJK4 Gellaerts Rex 

VJK2 Mulder Gerda VJK4 Riesen Henk 
 
Bert Vierhout speelt niet mee vanwege een blessure en ik vernam vorige week 
dat ook Henk van Riesen uit het veld geslagen is. Men zal dus regelmatig 
invallers nodig hebben. 
Van harte beterschap voor allebei.  
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Het wedstrijdschema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groeten 
Marjan Timmermans 

 
 

Thuis
Dag/Datum Aanvang

Thuis Team 
nr. Klasse/Poule Uitgenodigd Team Uitwedstrijd

Vrij 01/02/08 20.30 Team 1 Poule 4 Flevoland 1 wo 27/2
Vrij 01/02/08 20.30 Team 3 Poule 22 Hoevelaken 2 wo 26/3
Vrij 08/02/08 20.30 Team 1 Poule 4 Smash '76 1 vrij 4/4
Vrij 08/02/08 20.30 Team 4 Poule 30M Doorn 3 do 13/3
Vrij 22/02/08 20.30 Team 2 Poule 10 Kamper BC 1 ma 21/4
Vrij 22/02/08 20.30 Team 4 Poule 30M t Veen 6 do 31/1
Vrij 29/02/08 20.30 Team 2 Poule 10 Vale Ouwe 1 do 27/3
Vrij 07/03/08 20.30 Team 1 poule 4 Dronten 1 di 8/4
Vrij 07/03/08 20.30 Team 3 Poule 22 BC 70 Veluwe 2 di 18/3
Wo12/03/08 20.30 Team 2 Poule 10 Nijkerk 1 di 8/4
Vrij 14/03/08 20.30 Team 1 Poule 4 Flevoland 2 wo 23/4
Wo 19/03/08 20.30 Team 2 Poule 10 Dronten 2 di 29/1
Vrij 04/04/08 20.30 Team 3 Poule 22 Bas 1 vrij 18/4
Vrij 11/04/08 20.30 Team 4 Poule 30M Bas 3 vrij 15/2
Vrij 18/04/08 20.30 Team 4 Poule 30M Apollo 10 vrij 28/3
Vrij 25/04/08 20.30 Team 3 Poule 22 Backhands 2 di 19/02
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Peter’s column  
Winkelen. Bij het horen van dit werkwoord alleen, gaan mijn nekharen al overeind 
staan. Niet dat mijn lichaamsbeharing het zicht op mijn huid ontneemt. Of dat de kapper 
met een heggenschaar te werk moet gaan. Welnee, zo veel haar heb ik niet in mijn nek. 
Maar het woord winkelen veroorzaakt bij mij een hoop lichamelijke 
ongemakkelijkheden. 
 
Stel, ik doe mijn kledingkast open en ik zie dat ik of weer eens moet wassen, óf moet 
winkelen. Dan kies ik meestal voor het wassen. Altijd nog minder vervelend dan de 
winkel in en tussen de onnoemelijk veel slechte designs, wat leuks zoeken. 
Nou heb ik op shop-gebied ook wel wat geleerd hoor, de afgelopen jaren. Zo loop ik nu 
een winkel binnen, trek ik de eerste beste verkoopster bij een klant vandaan en zeg ik 
dat ik kleding wil. 
Uiteraard heb ik van te voren uitgevogeld wat ik wil. Dit dreun ik dan van een papiertje 
op en zeg ik er direct bij dat ik niet weet wat voor maat ik heb. Dat vragen ze namelijk 
altijd. Moet je eens op letten hoe veel mannen dan antwoorden met: ‘geen idee, moet je 
aan m’n vriendin vragen.’ Of, zoals in mijn geval: ‘eeh, wat denk je zelf?’ 
De verkoopster zal dan eerst met een roze blouse of met een te strakke spijkerboek 
aankomen. Deze eerste serie zou ik kunnen ondervangen door direct te melden dat ik 
dat niet zo mooi vind. Maar ik ga liever voor het irritante-klant-imago. 
‘Sorry onder die broek komen mijn voeten niet goed tot zijn recht en ik heb al zo veel 
roze kleding dat bij nóg zo’n blouse mijn familie gaat twijfelen aan m’n geaardheid. 
 
De verkoopster loopt met de eerste slechte lichting weg en komt dan terug met iets wat 
niet opvalt in een gemiddelde maat zonder franjers. Ik vind dat dan leuk, de mensen om 
mij heen ook na enig aandringen. Dan vraag ik om precies hetzelfde in een andere 
kleur, van een ander merk, een andere maat en met iets meer frutsels. 
 
Als mijn kledingkast dan weer aardig aangevuld is, en mijn bankrekening de kleur van 
een tomaat probeert te ontvluchten, ben ik blij dat ik voor mijzelf mocht winkelen. Want 
winkelen met een vrouw is als op een kameel door een woestijn rijden. Het kan namelijk 
altijd erger. Rijd je op je kameel en barst je van de dorst, begint het ook nog eens te 
regenen. 
Ben je met een vrouw op zoek naar kleding en baal je dat ze de schoenen in winkel 9 
toch iets minder leuk vind dan die uit winkel 1, bedenk je dan dat het nog erger gaat 
worden. Want, als je dan na lang, heel lang, zoeken de juiste schoenen hebt mogen 
betalen. Dan, ja dán, gaat mevrouw nog op zoek naar bij passende kleding. Een broek, 
een shirtje, sokken, een string, een truitje, nieuwe oorbellen en niet te vergeten 
matchende mascara. En alles volgens het beproefde vrouwelijke inkoopsysteem. 
 
Gelukkig is badmintonkleding zo makkelijk dat het bijna leuk is om te kopen. Allereerst 
wordt de sport ondersteund door de meest gebruikte uitvinding van de afgelopen paar 
jaar: internet. Kleding kopen doe je online. Geen gezeik met kledingrekjes en haakjes 
die van ellende uit elkaar donderen. Nee hoor, gewoon alles overzichtelijk per merk, per 
maat, per actie. Net hoe jij het wilt hebben. En wat wil je dan? Kijk gewoon een beetje 
rond op diverse sites. Check de site van Badminton Nederland en bekijk wat foto’s van 
professionals. Je zult zien dat ze betaalbare kleding aanhebben. Eigenlijk zou men in 
het dagelijks leven gewoon in badmintonkledij rond moeten banjeren. Lekker makkelijk, 
goed in te kopen en het woord winkelen kan geschrapt worden uit de dikke Van Dale. 
Dat zal mijn nekharen goed doen. 
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Tennis vs. Badminton  

 
Cijfers liegen niet.  De snelheid die nodig is voor badminton is veel groter  
dan voor welke andere racket sport dan ook.   
 
Tijdens Wimbledon van ’85 versloeg Boris Becker Kevin Curren in 4 sets (6-
3/6-7/7-6/6-4).  
Tijdens het wereldkampioenschap badminton van ’85 in Calgary versloeg Han 
Jian uit China,  
Morten Frost uit Denemarken in 3 sets (14-18/15-10/15-8).   
 
Met behulp van de volgende cijfers van deze partijen wordt badminton met 
tennis vergeleken:  
 
 Tennis Badminton 
Tijd: 3 uur en 18 minuten 1 uur en 16 minuten 
Bal/shuttle in spel: 18 minuten 37 minuten 
Zwaarte van de 
wedstrijd: (De werkelijke 
tijd dat de bal/shuttle in 
de lucht is, gedeeld door 
de duur van de 
wedstrijd) 

9% 48% 

Rallys: 299 146 
Slagen: 1004 1972 
Slagen per rally:  3,4 13,5 
Afgelegde afstand:    1,3 km. 2,5 km. 
 
Wat opvalt, is het feit dat de badmintonwedstrijd de helft van de tijd van de 
tenniswedstrijd in beslag nam, maar de badmintonspelers hadden in die 
kortere tijd 2 keer zoveel gelopen en bijna 2 keer zoveel geslagen.  
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Oudejaarstoernooi 2007 
 
Op de laatste badmintondag van het jaar stond het oudejaarstoernooi op de 
planning. Om half 9 was het dan zover, er kon warm geslagen en gedraaid 
worden. Nadat de regels voor het tellen waren uitgelegd werden de eerste 
wedstrijden bekend gemaakt en kon de strijd om de laatste titels van 2007 
losbarsten. Er gold een eenvoudig telsysteem, doortellen tot het eind en na tien 
minuten van helft wisselen. Er heerste een heerlijke sportieve sfeer en er 
werden zoals vanouds weer spannende partijen gespeeld. Nadat er 5 rondes 
voorbij waren, 4 rondes spelen en 1 rust ronde, kon iedereen zich gaan 
omkleden en werden de punten opgeteld.  
Tijdens de “derde helft” werden de winnaars dan eindelijk bekend gemaakt, bij 
de dames zijn op het podium geëindigd, 3

e plaats Hennie Flier op de 2e plaats 
Angelique Van Straten en op de 1ste plaats Nelly Stoffer. 
Bij de heren zijn op het podium geëindigd, 3e plaats Andre Hagenbeek op de 2e 
plaats Henk de Boer en op de 1ste plaats Lars Onderwater. 
Dit was weer een mooie afsluiting van het afgelopen badmintonjaar. 
 
Gr. Lars Onderwater 
 

 
Kampioenswedstrijd team 2 

 
Op zaterdag 19 januari was het dan eindelijk zover team 2 had kans om 
kampioen te worden. Marius had uitgerekend dat als we 3 punten pakten tegen 
Putten het kampioenschap binnen zou zijn, maar goed we gingen natuurlijk 
voor het maximale haalbare.  
Met een tiental meegekomen supporters begonnen we toch wel enigszins 
gespannen de herenenkels.  Henk moest tegen Machiel en de eerste set won 
hij met 21-17 en dan denk je dat moet kunnen. Uiteindelijk is het Henk ook 
gelukt om in  2 sets te winnen, maar hij moest wel bij de les blijven en won 
uiteindelijk met 21- 19.  Stephan kwam wat moeilijker op gang en de eerste 
verloor hij dan ook met21-15.  
Ook de tweede partij ging heel moeizaam en ook hier stond hij achter, 
maar Stephan zou Stephan niet zijn dat hij er toch nog een 23-21 uitsleepte. 
Ook de derde set kreeg hij niets voor niets, maar zijn tegenspeler Rob was 
toch beter en uiteindelijk was de winst voor Putten.  
Met een 1-1 begonnen we aan de damesenkel.  
De eerste set van Marjan tegen Jeannet tegen ging aardig gelijk op, maar 
Marjan wist toch de set te winnen met 21-17. Met de nodige tips begon Marjan 
aan de tweede set en dat resulteerde in een overwinning van Marjan met 
21-10.  Toen mocht ik beginnen met de enkel tegen Evelien.  
De tactiek van Evelien was mij achterin houden en dat ging ook aardig goed, 
want het was voor mij een moeizame set. Toch wist ik er nog een 23-21 uit te 
slepen. Met de gedachte dat ik de partij niet zomaar had gewonnen begon ik 
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aan de tweede set en dat resulteerde in een winst van 21-15.  
Met een goede stand van 3-1 voorsprong begonnen we met goede moed aan 
de dubbel. Ook de herendubbel van Henk en Marius kregen ze niet cadeau de 
eerste set wonnen ze met 21-17. Toch moesten ze de tweede set er wel bij 
blijven, want met een 23-21 kan je niet zeggen dat het een makkelijke partij 
was. Met deze overwinning was het Kampioenschap binnen!!!!  
Maar goed wij gaan voor het maximale en ook de damesdubbel won Hellas 
met 21-13 en 21-18.  Ook konden we volledig aan de bak met de mixen.  
Marius en Marjan verloren de eerste set met 17-21 en gezien een 
mixpercentage hadden ze wel hun naam hoog te houden en dat deden ze ook 
met de tweede set want deze wonnen ze met 21-14. Met een 21-19 
overwinnen was ook de derde set voor Hellas.  
De wedstrijd van Stephan en mij verliep ook erg moeizaam. De eerste set 
verloren we met 17-21, maar doordat we de tweede set wonnen met 22-20 
mochten we nog door voor een derde set. De derde set kwamen we iets beter 
in ons spel en deze hebben we ook gewonnen met 21-17.  
Met toch wel spannende wedstrijden en vooral voor de supporters ook leuk om 
na te kijken hebben we toch afgesloten met een 7-1 overwinning en niet 
onbelangrijk zijn we kampioen geworden in de derde klasse.  
Op 25 januari mochten we de laatste wedstrijd spelen tegen Dronten. Ondanks 
dat het voor ons kampioenschap niet meer van belang was wilden we natuurlijk 
wel voor de winst gaan. Dit is ons ook gelukt en met een 7-1 overwinning 
hadden we ook de laatste wedstrijd in de pocket.  
Gezien het feit dat we bovenaan zijn geëindigd met 25 punten en de nummer 2 
met 19 punten. Kan wel gesteld worden dat we ons Kampioenschap zeker 
hebben verdiend. 
 
Met dit resultaat mogen we 1 maart naar Arnhem waar alle kampioenen het 
tegen elkaar gaan opnemen.  
 
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. 
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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. 
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Het bankpraatje 
 

Naam Betty Jongsma 

Beroep Parttime verkoopster in schoenenwinkel 

Getrouwd      Ja 

Geboorteplaats Elspeet 

Heb je kinderen? Ja dochter van 18 zoon van 15 en nog 
een dochter van 9 

Wat zijn je hobby’s? Lezen en kleding maken 

Hoelang zit je al op badminton? 1,5 jaar 

Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

15 jaar geleden bij Bob in Doornspijk 
gespeeld Vanwege hyperventilatie 
gestopt. Sinds 1,5 jaar geleden weer 
begonnen. 

Speel je op beide avonden? Alleen op woensdag 

Wat vind je van deze avond? Gezellige fijne avond 

Doe je nog aan andere sporten? Nee 

Wat vind je van de toernooien? Nog niet meegedaan ,maar ben van 
plan om met het slottoernooi mee te 
doen. 

Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

Deel weggeven aan goede doel 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

Geboorte van mijn kinderen 

Wat is je lievelingseten? Chinees eten 

Favoriete muziek? Gospel 

Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Nee gaat lekker zo 

 
Door: Hanny Westhuis 
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De jarigen van die seizoen  

 

  April      

5 Jannet Veldhuis-Kleermaker 7 Emily Heerens 

5 Gerlinda Knevel 8 Yannick Hagenbeek 

6 Lotte Herman 11 Amanda Foppen 

7 Qudsia Dieffenthaler 12 Thamara Gouman 

8 Robert Vos 13 Peter Kranenburg 

9 Sipko Tolsma 14 Bartha Bouwman 

12 Joke Van Ark-Hofman 19 Jelma Schutte 

13 Robert Klerks 21 Jaap vd Voort 

15 Peter de Mots 22 Cynthia Eikenaar 

17 Danielle Dekker 25 Wubbo Koning 

19 Denise Beekman 26 Francisca van Ommen 

21 Lizanne Coumou 27 Deliana van Oostrum 

22 Rudi Hoogers 28 Dries Westerbroek 

22 Yvonne ten Wolde-Jongman 29 Dennis Westhuis 

23 Hennie Flier 30 Olaf Mik 

24 Harold Bergsma   Juni   

24 Helma Schouten 2 Charlotte Heijdeman 

25 Jan-Willem Ten Dam 5 Lennard Bossenbroek 

25 Helene van Huigenbos 6 Carola Wieringa 

25 Evert De Bruin 6 Jan Duin 

27 Lars Vis 6 Gerrit Eilander 

27 Maaike Ebbers 7 Hendri Ende 

27 Wijnand Vd Broek 8 Melvin Veira 

  Mei   17 Reinalda Sanders 

1 Esther Beelen 18 Anita Ouwendijk 

1 Albert Wajer 21 Anne Akkerhuis 

3 Anne Fleur Koning 21 Julian Brussee 

4 Maarten Groenewoud 24 Stephan Zernitz 

5 Jose Kranenburg 26 Gretha van Bronswijk 

5 Jessica van den Bosch 26 Patricia Kestens 

5 Patrick Hoogendoorn       
 
 

Allemaal gefeliciteerd namens BC Hellas! 
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Puzzels 

 
Zoek de juiste stukken bij elkaar om een bericht te creëren. 
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