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Stukje van de redactie 
 
Beste lezers, 
 
Wederom een nieuw clubblad en wel de eerste van het nieuwe jaar. Namens 
de redactie iedereen nog een goed jaar toegewenst met veel sportiviteit.  
 
In dit nieuwe jaar staan er natuurlijk weer heel wat sportevenementen te 
wachten. Deze kunnen in de kalender in het blad worden bekeken. Daarnaast 
hebben we de standaard stukken van onze voorzitter, secretaresse en 
jeugdvertegenwoordigster opgenomen. 
  
Wij willen jullie er graag op attent maken, dat we data hebben ingevoerd 
waarop kopij voor het clubblad uiterlijk ingeleverd dient te worden. Deze kun je 
eveneens hieronder vinden. Wij hopen op jullie medewerking, zodat wij als 
redactie tijdig het clubblad kunnen laten uitkomen. 
 
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, mail dan even naar 
webmaster@bchellas.nl 
 
We wensen jullie weer veel leesplezier en vergeet niet onze website in de 
gaten te houden! 
 
De redactie, 
 
Denise Beekman (denisebeekman@hotmail.com) 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl) 
 
Uiterlijke inleverdata  Uitgave  clubblad  
15-04-2010 29-04-2010 
15-06-2010 29-06-2010 
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Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
26 februari 2010 Geen speelavond jeugd (voorjaarsvakantie) De Brake 

12 maart 2010 Clubkampioenschappen singles De Brake 
20 maart 2010  Clubkampioenschappen dubbels en mixen  
27 maart 2010 Jeugdtoernooi 2010 De Brake 
2 april 2010 Geen speelavond voor iedereen (goede 

vrijdag) 
De Brake 

30 april 2010 Geen speelavond voor iedereen 
(Koninginnedag) 

De Brake 

5 mei 2010 Geen speelavond voor iedereen 
(Bevrijdingsdag) 

De Brake 

7 mei 2010 Geen speelavond jeugd (meivakantie) De Brake 
9 juni 2010 Laatste speelavond woensdagavond De Brake 
11 juni 2010 Laatste speelavond vrijdagavond De Brake 
 

Data onder voorbehoud. Voor up to date en verdere informatie zie: 
www.bchellas.nl  
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  Nieuws van de voorzitter en trainer wedstrijdspel ers 
 
Er is veel te melden en ik zal het zoveel mogelijk in rubriekjes invullen. 
 
1. Kampioenen. 
Het eerste team wat kampioen is geworden, is jeugdteam 5, dat met veel 
overmacht kampioen is geworden. Het team bestaat uit Jaela, Celeine, Jeffrey 
en Brian. 
Ook het eerste team van B.C.Hellas heeft het kampioenschap binnengehaald 
in de tweede klasse en promoveert dientengevolge naar de eerste klasse. Er 
wordt nu in de archieven gedoken om te kijken hoe lang het gelden is, dat 
B.C.Hellas in de eerste klasse heeft gespeeld. Beide kampioenen alvast van 
harte gelukgewenst!!!! Dit team bestaat uit Marianne, Janet, Henk Jan en 
Marius.  
Maar we zijn er nog niet. Ook team 4 en team 6 zijn nog in de race voor het 
kampioenschap, dus kan het aantal kampioenen mogelijk op vier teams 
uitkomen. 
Het is de bedoeling dat alle kampioenteams op vrijdag 05.02.10 om 20.15 uur 
in sporthal de Brake gehuldigd worden. Kampioen worden betekent ook dat de 
competitie een staartje krijgt bij de slotwedstrijden van onze regio. Deze datum 
alvast reserveren in je agenda. Voor de senioren is dat zaterdag 27.02.10 en 
voor de jeugd op zaterdag 06.03.10. 
 
2. Verzoek van de redactie. 
De redactie wil graag voor elk clubblad meer kopij ontvangen. Een 
mogelijkheid is dat teams verslagen aanleveren van gespeelde wedstrijden. Dit 
geldt zowel voor de senioren als junioren teams. Ook andere 
wetenswaardigheden op badminton gebied of leuke voorvallen zijn welkom bij 
de redactie. Misschien kunnen teams daarover volgend seizoen afspraken 
maken. Een kort verslagje is al voldoende. 
 
3. Het Kersttoernooi. 
Dit jaar heeft op een woensdagavond  het Kersttoernooi plaatsgevonden. De 
opkomst was goed en bestond uit 9 dames ( wat magertjes),maar met 21 
heren. Er werd fel gestreden om de eerste plaatsen en verderop in dit clubblad 
staan o.a. de uitslagen en winnaars. 
 
4. Het ledenaantal. 
B.C.Hellas blijft groeien. De teller staat momenteel op 177 leden. Op de laatste 
oproep in december zijn 6 aspirant jeugdleden afgekomen en een aantal zal 
zich beslist nog opgeven als lid, zodat we de stijgende lijn kunnen doortrekken. 
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5. De Voorjaarscompetitie. 
Dit jaar doen 2 teams mee in deze competitie. Een mix-team en een heren 
team gaan de strijd aanbinden en we wensen alle deelnemers veel badminton 
plezier. De eerste wedstrijd wordt al eind januari 2010 gespeeld. Succes 
allemaal. 
 
6. Ouder/kind toernooi. 
Om ook ouders te betrekken bij de sport van hun kinderen organiseert Nelly op 
29 januari een ouder/kind toernooi. De aanmeldingen stromen binnen, dus dit 
wordt een grootse happening.  
 
7. Kies je Sport. 
Deze campagne, opgezet door de Gemeente Nunspeet, gaat kinderen van de 
basisscholen de keuze aanbieden om bij sportverenigingen gedurende 5 
weken een proefperiode te doorlopen, ter beoordeling of de gekozen sport bij 
het kind past. De startperiode vangt per 01.02.10 aan en loopt dus door in de 
eerste week van maart. De kans is groot, dat uit dit initiatief nieuwe jeugdleden 
zich bij ons gaan aanmelden. 
 
8. Nieuws uit het regio-overleg. 
De badmintonbond wil aan recreatieve jeugd  een “Opstap 
Competitie”aanbieden. Wat houdt een dergelijke competitie in en waar wordt 
aan gedacht. De competitie moet laagdrempelig zijn, de reisafstanden moeten 
kort zijn, de spelregels moeten eenvoudig zijn, de indeling per team flexibel ( 
dus ook b.v. een jongen in een meisjesteam of een meisje in een 
jongensteam). Bedoeling is hiermee te starten in onze regio in 2011. Gezocht 
wordt naar een coördinator voor elke regio, die dit op poten wil gaan zetten met 
andere verenigingen. Per klasse ongeveer 4 verenigingen, waarbij gedacht kan 
worden aan een uit- en een thuiswedstrijd. Ook over de  puntentelling en over 
het spelen van hoeveel games kan men per klasse zelf afspraken maken. 
Doelstelling is dat zoveel mogelijk jeugd competitie gaat spelen en via deze 
opstap kan men ervaring opdoen. Mocht er binnen Hellas iemand zijn die dit 
een uitdaging vindt,  neem dan contact op met ondergetekende. 

9. Gevorderdentraining. 
Bij voldoende deelname start deze maand nog een training voor gevorderden 
in sporthal de Brake.  Acht deelnemers en een paar reserve spelers die willen 
invallen bij uitval van andere spelers geeft een goede basis om te starten. Wie 
doen er mee? 
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10. Veranderingen bij de jeugd. 
Nu Hendri van ’t Ende vertrokken is, gaat André Ubink, samen met Henk Jan 
de wedstrijdjeugd trainen. Ook gaan Nelly en Andre in februari op 
trainerscursus in Amersfoort. Dit is geweldig positief nieuws omdat we bij 
goede voortgang straks 3 gediplomeerde trainers hebben. Verder worden 
jeugdspelers die volgend seizoen competitie gaan spelen, doorgeschoven van 
de Brake naar sporthal Feithenhof. Ook is Nelly alweer druk bezig leuke 
activiteiten te organiseren voor onze jeugd. Succes daarmee!!!. 

Concluderend kunnen we zeggen dat B.C.Hellas een boeiende en bloeiende 
vereniging is. 

met sportieve groet, 

Henk Beijert.   
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Nieuws van de secretaresse 
 
We heten de volgende badmintonners van harte welkom bij onze vereniging. 
Sommigen spelen alweer een paar maanden bij ons, anderen iets korter. 
 
Bij de jeugd: 
 
Ellemijn van de Berg 
Jaap-Bram Hannessen 
Reinier Goeree 
Jurre de Jongh 
Jorrit Joustra 
Jelle van Urk 
Peter de Kleine 
Lisanne Janssen 
Jessica Kroneman 
Anne en Naomi Bultman 
 
Bij de senioren: 
 
Janienke en Gerjan de Weerd 
Gerda Brummel 
Hennie Mensink en 
Rob de Kleine 
 
Met sportieve groeten Gea Gellaerts.  
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SECRETARESSE B.C. HELLAS 

 
B.C. Hellas is op zoek naar een nieuwe secretaresse. 

 
Iets voor jou? 

 
Informatie bij: Bestuur B.C. Hellas 

e-mail: hellas@badminton.nl 
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Tips van toppers: De scheet 
 
Niet sportief, maar wel nuttig, is de Scheet. De Scheet is niet voor iedereen 
weggelegd, maar als u in staat bent tot een krachtige Scheet, dan kunt u 
voortaan in de tweede set direct een voorsprong van drie tot vijf punten nemen. 
 
De Scheet dient te worden toegepast direct na afloop van de eerste set. De 
Scheet wordt nog voor wisseling van speelhelft gelaten. Let op! Keer voor u de 
Scheet uitvoert terug naar de basis voor de meest effectieve spreiding over het 
gehele speelveld. Wapper krachtig met uw broek en stap vervolgens 
onmiddellijk onder het net door naar de andere speelhelft om zelfbedwelming 
te voorkomen. Voor het dubbelspel moeten extra maatregelen worden 
genomen. Trek uw dubbel- of mixpartner aan de haren mee, of spreek een 
signaal af om een gezamenlijke Scheet uit te voeren. Doe dit nooit in de voor-
achter opstelling, maar staande naast elkaar om de vluchtweg vrij te houden.  
 
Het eerste handvol punten van de tweede set zal u in de schoot geworpen 
worden, mensen. Uw tegenstander weet niet hoe hij het heeft. Van vitaal 
belang is de voeding die noodzakelijk is voor de scheet. Op knoflook, uien en 
asperges zijn de prachtigste scheten genoteerd, maar de variant met overtijdse 
kokosmelk is een waar kunstwerkje. Vergeet de macaroni en de spaghetti 
maar, op koolhydraten komen we niet verder dan een punt of één twee. 
 
Mensen, John McEnroe, was ook geen lieverdje! Maar wel Wimbledon winnen 
en als eerste niet-hockeyer de sportpagina’s van het NRC halen. De scheet 
werd bij Olympia geïntroduceerd door meneer Meisner in de Bruine Bonen 
variant en is onlangs succesvol toegepast door het fameuze dubbel Rink/Van 
Akkeren in het Upgraded Pieterburen Toernooi, waarna negen zeehondjes op 
eigen kracht de Waddenzee wisten te bereiken.  
 
Op de laatste donderdag van de maand zal er door Olympia een diëtist worden 
ingehuurd om competitie- en reservespelers in darmflora te onderwijzen. Maar 
pas op met het gebruik van de Scheet in Oost-Groningen. De kans is aanwezig 
dat uw tegenstander tussen de koeien en gegierde weilanden groot is 
geworden en zich alleen maar beter zal voelen in het door u gecreëerde milieu.
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Nieuws van de jeugdvertegenwoordigster 
 
In dit nieuwe jaar nog een mooi overzicht wat we allemaal vanaf de zomer hebben 
gedaan. Maar ook al vast een vooruitblik. 
 

• In september kwamen er een aantal nieuwe jeugdleden kijken. Maar ook in 
november zijn we nog gestart met een nieuwe groep. Welkom allemaal bij 
onze vereniging. 

• Er zijn een 3-tal jongens geslaagd voor BOB2 dit zijn Ronald, Maarten en 
Gido. Goed gedaan jongens op naar het volgend diploma. 

• Vrijdag november hebben we met de 1e jeugd gebowld, omdat de zaal bezet 
was vanwege de Mexicaanse griepprik. Dit was erg gezellig. 

• Vrijdag 4 december was het sinterklaastoernooi. 

Bij de eerste jeugd hebben we allemaal verschillende spelletjes gedaan.  Bij de 
meisje is Cynthia eerste geworden met 188 punten, tweede is Jannie met 120 
punten en derde is Laura geworden met 105 punten. 
 
Bij de jongens is Gido eerste geworden met 224 punten, Thomas is tweede 
geworden met 167 punten en Reinier met 156 is derde geworden. 
Rond 19.05 kwam de sint met 2 pieten binnen lopen en hebben we met elkaar 
nog wat gezongen en gek gedaan. Waarna de eerste jeugd naar huis is 
gegaan allen met een zakje pepernoten en een chocoladeletter.  
 
Daarna hebben we met de tweede jeugd hebben een handicap-toernooi 
gedaan. We hebben namelijk overgeslagen met ballonnen. Op nummer 1 is 
Celain geëindigd, op nummer 2 Kim en op nummer 3 Anthony. Voor iedereen 
was er een klein prijsje. 
 
We hebben veel plezier gehad en hopen dat de sint volgend jaar ook weer 
langs wil komen. 
 

• Vrijdag 11 december was er een vriendjes/ vriendinnetjes toernooi.  
Iedere jeugdspeler bij de eerste jeugd mocht een vriendje of vriendinnetje 
meenemen. Hiermee vormde ze een koppel. Met dit koppel streden ze in een 
wedstrijdje tegen een ander koppel.  
De meeste jeugdleden hadden wel iemand meegenomen, waardoor de zaal 
heel erg vol stond. Het was heel erg gezellig. Na een 10 minuten te hebben 
gespeeld wisselden we en gingen we weer andere partijtjes spelen. Na 
ongeveer 5 partijtjes was het al weer tijd om af te sluiten. 

• Vrijdag 18 december hebben we vanwege de griepprik eerst stations gedaan. 
Henk had weer heel wat materialen meegenomen om de jeugd te laten afzien. 
Maar de spiertjes zijn weer geoefend. Na de stations was de zaal weer schoon 
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en konden we de hele zaal weer gebruiken. Helaas hebben we deze avond 
afscheid moeten nemen van Hendri. Hendri heeft besloten om geen training 
meer te geven voor onze vereniging. We betreuren dit. Gelukkig hebben we 
weer nieuwe trainers gevonden. Andre Ubink en Nelly Stoffer gaan de trainers-
opleiding doen. Zij zullen ook een deel van de trainingen voor zowel de 
competitie als de recreanten-jeugd op zich nemen.  

• In het nieuwe jaar mogen jeugdleden die 12 jaar of ouder zijn om 19.15 uur 
komen trainen. Hierdoor wordt de groep om 19.15 uur een stuk groter. 
Waardoor er weer plek komt in de eerste groep, voor beginners. Een deel 
hiervan zal worden opgevuld door kinderen die zich op geven voor een project 
vanuit de gemeente namelijk kies je sport. 

• Voor de rest van dit seizoen hebben we natuurlijk ook nog heel wat in petto.  
o We beginnen bij de eerste jeugd op vrijdag 29 januari met een ouder-

kindtoernooi. Dit betekend dat de jeugdleden 1 ouder mee mag 
nemen, hiermee vormen ze dan een koppel en gaan ze ook 
wedstrijdjes spelen. 

o Op 27 maart zal het jaarlijks jeugdtoernooi in Nunspeet zijn. 
o Op 24 april zal het jaarlijks jeugdtoernooi van ’t Harde worden 

georganiseerd. Dit wordt gespeeld in Elburg, het Huiken. 
o Op 29 mei gaan we waarschijnlijk een NOVO-toernooi organiseren, dit 

is het toernooi waar we altijd in Heerde naar toe gingen. Dit jaar zal 
het in Nunspeet gespeeld worden, waarschijnlijk wel op een andere 
manier. 

o En ook willen we de laatste 5 trainingen op vrijdag van dit seizoen een 
jeugd-clubkampioenschap organiseren.  

o Voor verder informatie kunnen jullie altijd dingen op zoeken op onze 
site www.bchellas.nl Meld je aan dan kunnen we jou sneller op de 
hoogte houden. En bellen kan altijd. Met vragen bel dan naar Nelly. 

Met deze vooruitzichten beloofd het een leuk sportief jaar te worden. En hoop ik dat we 
een mooie tijd tegemoed gaan. 
 
Met sportieve groeten. 
Nelly Stoffer 
Jeugdvertegenwoordigster. 



Clubblad februari 2010                                                                        
 

www.bchellas.nl 18

Geboortekaartje Wouter en Hetty Nederlof 
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Herfsttoernooi 2009 
 
Rustig was het wel een beetje om 20:30 op woensdag 28 oktober, maar daar 
kwam gelukkig wel wat verandering in, zodat het herfsttoernooi kon beginnen. 
Zoals altijd werd het toernooi weer geopend door onze voorzitter, en na de 
spelregels doorgenomen te hebben konden we de eerste ronde zien. 
De uitslagen werden niet getoond om de spanning erin te houden. 
Patrick probeerde Henk nog om de tuin te leiden, maar dat lukte niet. 
Zodoende waren de resultaten pas bekend bij de prijsuitreiking. 
Hier volgen de statistieken: 
22 deelnemers (10 dames en 12 heren) 
4 speelronden (door oneven aantal spelers nog 2 extra partijen) 
1 uitvaller (Henri) 
 
En de einduitslagen: 
Dames 
3e plaats  Joke  6 punten saldo -9 
2e plaats Wilma  6 punten saldo +8 
1e plaats Jessica  6 punten saldo +47 
 
Heren 
3e plaats Patrick  6 punten saldo +4 
2e plaats Lennard 6 punten saldo +16 
1e plaats Richard  8 punten saldo +34 
 
  
Omdat er iemand een verslag moest maken, dacht Hannie dat ik dat maar 
moest doen. 
Ik dacht, waarom ook niet. 
Het was een leuk toernooi, maar toch hopen we op meer deelnemers de 
volgende keer. 
In ieder geval in december bij het kersttoernooi. 
 
Groeten Richard Rutgers 
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Kersttoernooi 2009 
 
Woensdagavond 23 december was het zover ………… het kersttoernooi werd 
gehouden.  
De opkomst was goed. Al waren er duidelijk meer mannen dan vrouwen 
aanwezig. Maar dat mocht natuurlijk de pret niet drukken. 
  
Om iets over half negen werd iedereen welkom geheten door Henk en waren 
de partijen ingedeeld door Hanny. 
Er werden zowel mix als dubbels gespeeld. 
Na de derde partij was er even een pauze om een lekker mandarijntje te eten. 
Het waren spannende partijen en de uitslagen lagen dan ook dicht bij elkaar. 
Dus Hanny ………………….. GOED ingehangen!!!!  (mag wel even gezegd 
worden) 
  
Degene die met mij gespeeld hebben ……….. bedankt! Zonder jullie had ik niet 
gewonnen. 
  
Ik wil tevens de organisatie (Henk en Hanny) bedanken. Het was een geslaagd 
toernooi. Je moet het toch maar weer even doen! 
  
Nu dan de uitslag: 
  
Dames:       1e      Hennie 
                   2e      Naomi 
                   3e      Alinda 
  
Heren:        1e      Richard 
                   2e      Wim 
                   3e      Lennard 
  
Op naar het volgende toernooi, 
  
Groeten, 
  
Hennie Flier 
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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 MFCA 
 
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 of via machtiging. 
 
De contributie bedraagt momenteel: 
Seniorleden € 68,- Per half jaar 
Jeugdleden € 46,- Per half jaar 
Seniorwedstrijdspelers € 35,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Jeugdwedstrijdspelers € 20,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Rustend lid € 25,- 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. 
 

 



Clubblad februari 2010                                                                        
 

www.bchellas.nl 25

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Clubblad februari 2010                                                                        
 

www.bchellas.nl 26

 
 

  



Clubblad februari 2010                                                                        
 

www.bchellas.nl 27

Het badminton blunderhoekje 
 

We hebben als redactie eens ons hoofd gebogen over wat nieuwe manieren 
om de clubkrant wat meer leven in te blazen. 
Nu maakt iedereen zo nu en dan wel eens een blunder op de baan mee en wij 
dachten ‘zou het niet leuk zijn als die blunders eens bekend gemaakt 
worden?’. 
Dus graag willen wij jullie aandacht voor een potentiële nieuwe rubriek, het 
‘Badminton blunderhoekje’. 
 
Wanneer jullie tijdens het spelen iets lachwekkend meemaken zou het leuk zijn 
om dat in een paar zinnen samen te vatten en naar de redactie te mailen. Wij 
zullen dit dan in ons krantje opnemen. 
 
Een voorbeeld? Nou vooruit. 
 
Een tijdje geleden was ik bezig met een wedstrijd en ik kreeg een mooie 
shuttle om af te smashen. Helaas had ik door het al lange spel behoorlijke 
zweethanden gekregen. Het was dus niet de shuttle, maar mijn racket die naar 
de tegenstander suisde. Helaas geen punt, maar wel een lachpartij! 
 
En met m’n laatste wedstrijd, tijdens de dubbel, sloeg de tegenstander dik uit. 
Mijn partner (Connie) stond klaar om te slaan en zag dit en ving de shuttle op. 
Stomverbaasd dat wij allemaal verstomd stonden te kijken zei ze: ‘maar hij was 
toch uit?’. Wel als je hem laat gaan ja! :D 
 
We hopen en kijken uit naar jullie bijdragen! 
 
Namens de redactie, alvast bedankt. 
 
Denise Beekman 
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Puzzel 
 
Om te kijken hoe het met jullie badmintonkennis is gesteld hebben we een 
kleine puzzel gemaakt. Vul de het antwoord in bij het juiste nummer en 
uiteindelijk komt er een woord uit en heb je de puzzel opgelost!  

 
1. Een verdedigende slag. 
2. Op de lijn staan bij het serveren. 
3. Een zijdelingse beweging van de shuttle over het net. 
4. Het spelen in wedstrijdverband. 
5. Nationaal erkende instantie van de badmintonsport. 
6. De modernere rackets zijn meestal gemaakt van deze stof. 
7. Een hooggepakte shuttle die hoog naar het achterveld van de 
1. tegenstander wordt gespeeld. 
8. Uit zoveel ganzenveren bestaat een shuttle. 
9. Een gespeeld punt opnieuw spelen. 
10. Het tegenovergestelde van verdedigen. 
11. Een  enkelpartij. 

 

 
 

Wil jij dat jouw zelfgemaakte puzzel in het clubblad komt, mail deze dan naar 
webmaster@bchellas.nl 
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Handig weetje: prepareren van veren shuttles 
 
Wanneer je een nieuwe buis met veren shuttles hebt aangeschaft en je komt 
thuis, doe dan het volgende:  
 

1. Haal alle shuttles uit de buis.  
2. Sluit de buis aan één kant met de opgebolde deksel.  
3. Laat een beetje water in de buis lopen (niet teveel, hoogstens een half 

"borrelglaasje").  
4. Dek het andere uiteinde weer af  
5. Schud de buis, zodat het vocht zich een beetje over het kartonnen 

oppervlak van de buis  
6. kan verspreiden.  
7. Stop nu iedere shuttle met de punt omlaag terug in de buis.  
8. Zodra ze er weer allemaal inzitten, de buis met de deksel sluiten.  
9. Als je ze niet direct nodig hebt, bewaren op een donkere en koele 

plaats.  
 
Het prepareren van shuttles verdubbelt of verdriedubbelt de gemiddelde 
levensduur.  
De meeste shuttles gaan kapot, omdat ze te droog zijn. Laten we namelijk 
vooral niet vergeten, dat ze gemaakt zijn van de veren (of eigenlijk de 
slagpennen) van een watervogel. Het toevoegen van vocht maakt de veren 
soepeler en elastischer, waardoor ze de harde slagen van onze racket beter 
verdragen.   
Natuurlijk bepaal je zelf of je deze tip gebruikt of niet, maar één ding staat als 
een paal boven water en dat is, dat een langere levensduur betekent, dat je er 
minder moet kopen en dus door deze tip op je eigen portemonnee bespaart…  
En van wie kan je nu beter aannemen hoe je dat moet doen dan van een 
Nederlander ? 
 
(TIP: als je ze toch uit de buis hebt, zet je initialen op de dop van de shuttle...) 
 
Succes en veel lang speelplezier hiermee! 
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De jarigen van dit seizoen  
 

Februari April 

2 Reinier         Goeree                   5 Jannet          Veldhuis-Kleermaker      

4 Wouter          Nederlof                 5 Gerlinda        Knevel-Smit               

6 Greetje         Reezigt                  6 Lotte           Herman                    

15 Maarten         Dekker                   6 Rob de             Kleine                    

28 Rex             Gellaerts                7 Qudsia          Dieffenthaler             

28 Jaron           Bliek                    8 Robert          Vos                       

Maart 8 Ehsan           Bahadarwand               

2 Pieter v.d.         Ridder                   12 Joke van           Ark-Hofman                

3 Jelle van       Urk                      12 Jannie          Drost                     

10 Peter de         Kleine                   13 Robert          Klerks                    

11 Christianne    Prins                    19 Denise          Beekman                   

13 Theresia        Karstens                 19 Henrieke        Schuiteman                

15 Rianne          Olthuis                  21 Pascal          Zoet                      

15 GerJan de         Weerd                  22 Yvonne ten        Wolde-Jongman            

16 Paulien         Veleke                   23 Hennie          Flier                     

17 Hennie          Mensink                  24 Harold          Bergsma                   

23 Stan            Abrahams                 24 Tim van           Son                       

23 Angélique v.      Straten                  25 JanWillem ten      Dam                       

29 Karin           Bosman-Traast            25 Evert de          Bruin                     

27 Maaike          Ebbers                    

27 Wijnand v.d.       Broek                     

27 Lars            Vis                       

 
 
 
 
 
Allemaal gefeliciteerd namen BC Hellas!   
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