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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.  
Het competitie seizoen is weer tot een einde gekomen. Voor het ene team een 
iets beter seizoen dan voor het andere. Hopelijk dat er voor het volgende 
seizoen weer genoeg aanmeldingen zijn om competitie te spelen. 
Daarnaast staan binnen niet al te lange tijd weer wat toernooien voor de deur. 
Ten eerste Henk’s jeugdtoernooi wat weer een dolle boel gaat worden. Ten 
tweede de clubkampioenschappen. Er is nog enige twijfel over de datum 
hiervan, maar mocht dit veranderen dan komt hierover natuurlijk meer 
informatie op de site. Dus voor de mensen die zich nog niet hebben 
aangemeld, doe dit snel ook met het ook op de nieuwsbrief. 
Heb je nog vragen en/of opmerkingen over de site mail dan even naar 
webmaster@bchellas.nl 
 
We wensen jullie weer veel leesplezier! 
 
De redactie, 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl) 
Peter Kranenburg 
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
27 januari 2009 Laatste training senioren en jeugd 

wedstrijdspelers 
De Feithenhof en 
MFC ‘t Harde 

20 februari 2009 Geen speelavond jeugd 
(voorjaarsvakantie) 

De Brake en De 
Feithenhof 

4 april 2009 Jeugd toernooi De Brake 
10 april 2009  Geen speelavond voor iedereen 

(goede vrijdag) 
De Brake en De 
Feithenhof 

11 april 2009 Clubkampioenschappen De Brake 
1 mei 2009 geen speelavond jeugd (mei 

vakantie) 
De Brake en De 
Feithenhof 

12 juni 2009  Slot toernooi  De Brake 
 

Voor up to date en verdere informatie zie: www.bchellas.nl 
 

 

mailto:webmaster@bchellas.nl
mailto:(westhuis@xs4all.nl)
http://www.bchellas.nl
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Nieuws van de voorzitter en trainer wedstrijdspelers 

 
Eerst maar even terugkijken in wat er in de afgelopen maanden is gebeurd. 
In de eerste plaats natuurlijk de bruiloft van Bertina en Freek. Diverse 
badmintonners hebben op de uitnodiging gereageerd en waren getuige van 
hun “ ja woord “ en van het feestgedruis. 
Bertina en Freek wonen inmiddels op de Hoge Enk en we wensen hen een 
lang en gelukkig huwelijk toe. 
Nelly is met veel jeugdleden naar Heerde geweest, om daar aan een toernooi 
deel te nemen. Dank dat je alles in goede banen hebt laten verlopen en dat je 
de jeugd een fijn badmintonmoment hebt aangeboden. 
Het Nieuwjaars toernooi heeft ook zijn beslag gehad. Een goede opkomst en 
vele spannende partijen waren de ingrediënten voor een geslaagd toernooi 
met de prijsuitreiking bij Foppen.  
Als het goed is, vindt u verderop een verslag van dit toernooi van Jessica 
Westhuis. 
De organisatoren van dit toernooi hartelijk dank voor jullie inzet. 
Nu de naam Westhuis is gevallen, willen we ook Aalt bedanken voor de 
reparatie van de labelkast in de Brake. Die kan weer jaren mee en al die mooie 
foto’s in de kast bewaken. 
Inmiddels is de training voor gevorderden gestart. Nu twee, maar straks 
waarschijnlijk drie banen die bezet zijn voor deze spelers. 
De plussponsoractie loopt en inmiddels heb ik al 22 volle kaarten binnen die 
elk 2 euro per kaart opleveren. Dat gaat dus boven verwachting goed. De actie 
loopt nog steeds, dus graag zegels blijven sparen. 
Dan de standen na 13 speelronden in de competitie. 
Team 1 staat op de tweede plaats en zal die naar verwachting wel vasthouden. 
Beslist een goed resultaat, want Flevoland 3 steekt met kop en schouders 
boven de rest uit. 
Team 2 is in gevecht gewikkeld met de Lobbers 3 om degradatie te ontkomen. 
Het zal bijzonder moeilijk worden om zich te handhaven. De laatste speelronde 
moet duidelijkheid geven. Het zou heel spijtig zijn als degradatie een feit wordt. 
Team 3 heeft op zaterdag 17.01.09 met 8 tegen 0 gewonnen van t’ Harde 2. 
Door deze uitslag heeft team 3 nog steeds kans op promotie, mits de komende 
3 wedstrijden winnend worden afgesloten. Blijf dus knokken voor elk 
wedstrijdpunt. 
Team 4 kan denk ik degradatie niet meer ontlopen. Dus volgend jaar het 
verloren terrein proberen terug te winnen. 
Team 5 is afhankelijk van de laatste wedstrijd van Dronten 4 , uit tegen 
Flevoland 6. Als Dronten wint met 8 tegen 0 dan is Dronten kampioen. Bij 7 
tegen 1 is Hellas 5 kampioen. 
Zaterdag 24.01.09 wordt deze wedstrijd gespeeld en is er duidelijkheid of er 
bloemen gekocht moeten worden. Zo, wie zo, is de tweede plek al een heel 
goede prestatie. 
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Team 6 staat op de zesde plaats en zal ook wel op deze plek eindigen in het 
eerste jaar dat dit team competitie speelt. 
 
Nu nog even vooruitkijkend wat aandacht behoeft. 
B.C.Hellas is op zoek naar een nieuwe voorzitter en naar een nieuwe 
secretaresse.  
Mocht iemand hier meer informatie over willen hebben, neem dan kontakt op 
met Gea of met ondergetekende. 
De Voorjaars Kompetitie gaat van start. Drie teams doen mee en spelen hun 
wedstrijden  op de vrijdagavond. Ik heb een dringend verzoek aan de teams 
om op tijd aanwezig te zijn, om de gasten op te vangen. Ik vind het bijzonder 
ongastvrij als tegenstanders in de Brake dwalen en zoeken naar hun 
tegenstanders. 
Nu de competitie bijna is afgelopen, hoopt het bestuur dat ook veel 
wedstrijdspelers hun gezicht op vrijdagavond laten zien in de Brake. Ook als 
de spelers van de VJK hun wedstrijden spelen zijn er veel banen over om te 
spelen. Blijven banen te lang leeg, dan moeten we misschien naar een 2/3 zaal 
op vrijdag. 
Verder heb ik nog een punt. Er hangen op alle toegangsdeuren naar de 
sporthal bordjes met het verzoek niet met buitenschoenen in de sportzaal te 
komen. Diverse bezoekers aan onze thuiswedstrijden nemen geen 
sportschoenen mee, maar lopen met buitenschoenen in de zaal rond en staan 
zelfs met buitenschoenen op de banen te spelen. Welk voorbeeld geven we 
zelf aan onze gasten ? Ik hoop op jullie medewerking!! 
 
Dit was het voor deze ronde, 
 
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: 
 
Rik Vis 
Tim van Son 
Janine Berghorst 
Glenn en Brian Waterman 
Dave Borsboom 
Theresia Karsten 
 
Bij de senioren: 
 
Jacob van de Berg 
Karin Buxtorff 
Henrieke Schuiteman 
Inge ten Have 
Leendert van de Wel 
Aryan en Laura Merkus 
Willianne van de Wel 
Martin Huesken 
Gert en Caroline Witteveen 
Freddy Abrahams 
 
 
Met sportieve groeten Gea Gellaerts. 
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Ons competitie seizoen 
 
Het einde van het competitie seizoen is weer aangebroken en wat een seizoen 
dat het was. 
Er is heel wat afgetraind en er zijn veel wedstrijden gespeeld. 
Door de uitval van een dame in team 3 was het lastig om iedere keer een 
compleet team aan te leveren, maar uiteindelijk is het allemaal toch goed 
gekomen door veel invallen en schuiven. 
Toch was het seizoen van mijn eigen team (team 5) een erg spannende 
periode. Met een continue wisseling tussen de eerste drie plaatsen stonden 
we, voor de laatste wedstrijd gespeeld diende te worden, wederom op de 
eerste plaat. Echter met een kleine marge van 1 punt verschil. Deze laatste 
wedstrijd dienden we dan ook te winnen met 8-0 om een gegarandeerd 
kampioenschap binnen te slepen. Echter is het een 7-1 overwinning geworden. 
Er breekt dan ook een spannende week aan waarin we moeten afwachten wat 
de nummer twee van onze poule speelt. Winnen zij met 8-0 dan gaat het 
kampioenschap naar hen. Wanneer er echter een punt wordt weggegeven dan 
gaat datzelfde kampioenschap naar ons. Laten we duimen en hopen op het 
beste.  
Echter hebben wij ook gebruik moeten maken van een aantal invallers zonder 
wie wij het ook niet zo ver geschopt hadden. Vandaar dat ik dit moment ook wil 
aangrijpen om André Hagenbeek, Hanny Westhuis en Jan Willem ten Dam te 
bedanken voor hun inzet tijdens de door hun gespeelde wedstrijden. 
Maar, kampioen of niet, we hebben een erg leuk en leerzaam seizoen gehad 
en hopen volgend jaar wederom gezamenlijk met elkaar het nieuwe seizoen te 
starten. 
 
Denise Beekman 
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Tips van toppers: De Jump 
 
Niet sportief, maar wel nuttig, is de Jump. De Jump dient te worden toegepast 
op een moment dat uw tegenstander even iets te lekker in de wedstrijd zit en 
sloten punten achter elkaar maakt. Alles lukt bij uw tegenstander, clears op de 
achterlijn, dropshots als dode musjes achter het net, smashes die u niet ziet. 
Er is iemand duidelijk in de winning mood en u bent het niet! Hier moet worden 
ingegrepen. 
 
Het ligt aan de shuttle. Die is te goed! Grijp op tijd in, die shuttle moet 
vervangen worden door een exemplaar met andere snelheid. Let op! Het gaat 
er niet om wat uzelf van de shuttle vindt. Nu kunt u vriendelijk vragen: zullen 
we een andere shuttle nemen? Niet doen. De tegenstander zal een discussie 
aangaan en u ervan proberen te overtuigen dat de shuttle goed is. Hij zal de 
shuttle testen en aantonen dat de shuttle goed is. Een umpire zal dit 
bevestigen. 
 
Laat het zover niet komen, mensen. Spring, op een moment dat de shuttle bij u 
op de vloer ligt, met uw volle gewicht boven op de shuttle. Een veren shuttle is 
dan beslist plat, bij een nylon shuttle is het raadzaam om na te stampen. Raap 
hem dan op en vraag met uw meest onschuldige gezicht: andere maar? Er 
komt nu een verse shuttle uit de koker, die bijna nooit dezelfde snelheid heeft 
als de vorige. De tegenstander moet opnieuw aan de snelheid van de shuttle 
wennen. U ook, maar dat is niet belangrijk. Daarnaast heeft uw tegenstander 
natuurlijk gezien wat u heeft gedaan en dat kan enige irritatie hebben 
opgewekt. U heeft als het meezit uw tegenstander uit zijn of haar spel gehaald. 
Mensen, Jan Wouters was ook geen lieverdje, maar hij heeft wel de 
Champions League gewonnen en is nu trainer van Ajax. Een 
karaktervoetballer heet dat en let ook eens op de prachtige vorm van ‘s mans 
benen. De Jump heeft landelijke bekendheid gekregen toen hij in de halve 
finale van de Zeegse Masters zevendertig keer werd toegepast door het 
dubbel Rink/Van Akkeren waardoor er voor de finale geen shuttles meer 
voorradig waren en het toernooi voorgoed van de toernooikalender werd 
geschrapt.   
 
Aan de leden van Olympia kan op de komende trainingen worden gevraagd 
om de Jump te demonstreren. Na uw sprong zal de shuttle door het bestuur 
worden getest. Deze mag geen enkele test meer doorstaan. Op het Olympia 
Millennium Club Toernooi is de Jump officieel verboden, maar in 
competitiewedstrijden tegen inferieure tegenstanders van minne verenigingen 
uit armzalige dorpen buiten de Stad wordt de Jump sterk aangeraden en voor 
junioren verplicht gesteld. 
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Herfsttoernooi 2008 
 
Hallo lezers, 
 
Omdat ik na lange tijd weer eens een keer een toernooi heb gewonnen, en dan 
wel het herfsttoernooi ben ik de “gelukkige” die een stukje mag schrijven over 
dit toernooi. 
 
Woensdagavond 22 oktober was het dus zover. De opkomst was weer erg 
goed. De heren/dames verhouding was naar mijn mening erg goed, waardoor 
er leuke partijen in gehangen konden worden als zowel dubbels en mix- 
dubbels. 
 
Bij de heren werd het nog spannend, want hierbij ging het om de plus punten 
en niet om de wedstrijdpunten. De onderstaande heren hadden allemaal de 4 
van de 4 gespeelde partijen gewonnen. Alleen achteraf gezien was het voor 
Bert en Dennis al bekeken, want zij moesten de laatste partij samenspelen en 
toen had Dennis al meer plus punten dan Bert, dus automatisch al meer 
punten dan Bert, omdat bij Bert en Dennis hetzelfde aantal punten erbij op 
kwam na die wedstrijd.  
 
Bij deze kan ik ook mooi even iedereen bedanken die met mij hebben 
gespeeld tijdens het toernooi en natuurlijk ook tegen mij voor de leuke partijen. 
 
De uitslagen waren als volgt: 
 
Heren Dames 

1. Dennis Westhuis 1. Bartha Bouwman 
2. Bert Vierhout 2. Jessica Westhuis 
3. Henk-Jan van de Voort 3. Marjolein vd Bunte-Voogt 

 
De uitslag van de dames wist ik niet meer zeker of dat wel klopt. 
 
Enkele foto’s zijn te vinden op www.bchellas.nl 

 
Met de sportieve groeten, 
 

Dennis Westhuis 

http://www.bchellas.nl
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Win een prijs met de bloemen en planten quiz 
 
1. bloem in een prinselijk knoopsgat 
2. beker van een hogepriester 
3. bloem met een prinsesnaam 
4. schoeisel van een godin 
5. vulling van een lieve of heilige vrouw 
6. een zeer stekelige goddelijke plant 
7. denk aan mij 
8. schoeisel wat je in huis draagt 
9. een kledingstuk van mij zelf 
10. product van bijen 
11. begin van deze plant gebruik je om binnen te komen 
12. een ijverig meisje 
13. dit wordt verwacht van een getrouwde man 
14. dit wordt gebruikt om een Koninklijke brief te sluiten 
15. ongehuwde meisjesplant 
16. deel van een dier, maar pak het niet aan, want ze krabt 
17. vader is een heel eind weg 
18. de wijzen uit het oosten zochten en vonden hem 
19. een klein muziekinstrument uit Zuid-Afrika 
20. het eerste deel van deze plant is eetbaar 
21. een bloem voor de feestdagen 
22. deze plant houdt verband met twee stenen tafelen 
23. een flinke tik en een bloem vormen samen een mooi geheel 
24. het loon van verraad 
25. neerslag wat tikt. 
 
Schrijf de antwoorden onder elkaar en genummerd aan de vragen op een 
velletje papier en lever de duidelijk geschreven antwoorden in bij Nelly Stoffer 
of ondergetekende in de Brake. 
In het volgende clubblad verschijnen de antwoorden en wordt aangegeven wie 
deze quiz gewonnen heeft. 
Antwoorden moeten voor 1 maart 09 binnen zijn. 
 
Succes. 
 
Henk Beijert
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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 of via machtiging. 
 
De contributie bedraagt momenteel: 
Seniorleden € 66,- Per half jaar 
Jeugdleden € 44,- 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. 
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 Nieuwjaarstoernooi 2009 
 
Na alle feestdagen werd het wel weer tijd om al dat lekkere eten eens er af te 
sporten. Natuurlijk denkt iedereen dan die op badminton zit aan het 
Nieuwjaarstoernooi! Er waren dan ook 33 leden op af gekomen. De meeste 
goede voornemen is lijnen, dat blijkt wel weer.  
Nadat iedereen er was werden er partijen in gehangen door Hanny. Meestal 
werden er mixen gespeeld. Er werden rondes van 20 minuten gespeeld, na 10 
minuten moest je van speelhelft wisselen. Er werd gewoon door geteld. 
Iedereen speelde 4 rondes.  
Na de 3e ronde kon iedereen even lekker uitrusten en wat energie binnen 
krijgen door het gezonde fruit wat er stond. Ik pikte liever wat snoep, wat dus 
uiteindelijk wel goed geholpen had. Er werd zoals gewoonlijk weer fanatiek 
gespeeld.  
 
De uitslagen zijn als volgt: 
 
Dames: 

1. Jessica 
2. Yvonne 
3. Geertje 

Heren: 
1. Patrick 
2. Dries 
3. Martin 

Het was weer een geslaagd toernooi wat we leuk af hadden gesloten met een 
hapje en drankje. 
Ik wil de organisatie bedanken voor de goede inzet. Henk, Hanny, Agnes en 
Friedy. Ga zo door! 
 
Jessica Westhuis 
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Het bankpraatje 
 
Naam Hennie Flier 
Beroep Financieelmedewerkster bij Min. V. 

Defensie 
Getrouwd      Met Henk 
Geboortedatum/plaats 23 04 1968 Harderwijk 
Heb je kinderen? 5 kinderen 2 meisjes en 3 jongens 
Wat zijn je hobby’s? Jan van Haasteren puzzels maken 
Hoelang zit je al op badminton? Vanaf mijn 24ste 
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Henk en ik zochten een sport waar we 
samen naar toe konden gaan 

Speel je op beide avonden? Alleen op vrijdagavond 
Wat vind je van deze avond? Gezellig,het is alleen de laatste tijd 

minder druk,maar dat zal zelf wel 
veranderen als de competitie is 
afgelopen 

Doe je nog aan andere sporten? nee 
Wat vind je van de toernooien? De toernooien op onze eigen club vind 

ik altijd erg gezellig 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

Een mooi vrijstaand huis kopen met een 
paard en veel andere dieren om de deur 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

De geboorte van de kinderen 

Wat is je lievelingseten? Lasagne 
Favoriete muziek? Blöf 
Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Geen tips voor de club 

 
 

Door: Hanny Westhuis 
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De jarigen van die seizoen  

 
  Januari     Maart   
1 Henriëtte Mouw-Hofman 2 Pieter van de Ridder 

3 Patrick van de Bunte 3 Rianne Bonenberg 

10 Lars Onderwater 13 Jem van Rhee 

15 Andre Hagenbeek 13 Theresia Karsten 

15 Henk Van Riesen 15 Rianne Olthuis 

19 Laura Beek 16 Melvin Bakker 

21 Anthony Borsboom 16 Paulien Veleke 

26 Marjolein van de Bunte-Voogt 20 Leonie Brant 

27 Arno vd Akker 23 Angélique van Straten 

30 Jos van Leeuwen 23 Stan Abrahams 

  Februari   
4 Wouter Nederlof 

 

7 Nikki Elskamp 

10 Paul Vierhout 

14 Leendert van der Wel 

14 Rob Bouw 

17 Jennie Rens 

20 Jasper Foppen 

24 Bernadette Vlijm 

24 Elly Blansjaar 

28 Jaron Bliek 
28 Rex Gellaerts 
 

 
 
 

Allemaal gefeliciteerd namens BC Hellas! 
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