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Stukje van de redactie 
 
Beste leden, 
 
Hier is hij dan weer, het laaste clubblad van dit seizoen helaas. 
In dit laatste deel is weer een vervolg te vinden van de badminton blessures. 
Er staat een stuk in over de arbo check en natuurlijk de gebruikelijke dingen. 
 
De site www.bchellas.nl  is alweer een poosje online en vrijwel iedere dag 
komen er wel een paar bezoekers. Het forum begint ook al aardig opgevuld te 
raken, we zijn met de huidige forumleden al over de 150 berichten. Dit kunnen 
er natuurlijk veel meer worden, dus neem eens de moeite om een keer  te 
kijken op de site en het forum en meld je aan. Het is zeker de moeite waard!  
 
Alvast een prettige zomervakantie gewenst, 
 
De redactie 
Dennis Westhuis, Denise Beekman, Jeroen Jongman 
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit 
10 juni Slottoernooi 
23 augustus Start van de trainingen voor de 

compeititiespelers 
2 september Start van het nieuwe seizoen voor de 

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

http://www.bchellas.nl
http://www.bchellas.nl
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Nieuws van de secretaresse 
 
Wij heten de volgende jeugdspelers van harte welkom bij onze vereniging. 
 
 
Jaron Bliek 
Matthias Beullens 
Julien Sarasda 
Nadia El Sayed 
Kelly Dubbelam 
Michelle Gringhuis 
 
 
Met sportieve groeten, Gea Gellaerts. 

 
 
 
 
 
 

Voor in je agenda 
 
Nog 2 weken en het badmintonseizoen is voorbij. 
Voor een aantal spelers gaat dit veel te snel en willen toch wat langer 
doorspelen. 
Nou heb ik goed nieuws voor jullie. 
We kunnen de maand juni doorspelen,dit voor degene die het luie zweet nog 
voor de vakantie eruit willen slaan. 
We hebben 1/3 van de zaal in gebruik dus dat houd in, als er teveel spelers 
komen dat je toch een keer op de bank moet zitten. 
De speel avonden  zijn woensdag 15-22-29 juni van 20.30u tot 22.30u. 
En vrijdag 24 juni van 20.30u. tot 23.00u. 
Voor de leden die het voor gezien houden, wens ik jullie nog een fijne sportieve 
vakantie toe, en tot het volgende seizoen dat begint op vrijdag 2 september of 
woensdag 7 september. 
Nog een oproep voor de dames die op de woensdag spelen kom ook eens op 
de vrijdag  spelen. 5 dames op de vrijdag is wel wat weinig en het is er best 
gezellig. 
           
                              Groeten van Hanny  
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Nieuws van de voorzitter 
 
Een nieuwe start, een nieuwe kans voor het nieuwe badmintonseizoen. 
 
Graag zie ik dat spelers de komende maanden alvast gaan werken aan het 
komende seizoen. 
De sportprestatie die geleverd moet worden in wedstrijden ( vooral competitie- 
en toernooiwedstrijden ) bestaat uit de elementen conditie, techniek, taktiek, 
motivatie, mentaliteit, intelligentie, gezondheid en geluk. 
Het onderdeel waar ik aandacht voor vraag is de fysieke conditie en dan met 
name het onderdeel “kracht”. 
Elke speler is volgens mij in staat om dit onderdeel in de komende periode tot 
de eerste training in augustus te verbeteren en daar in de wedstrijden profijt 
van te trekken. 
Graag zie ik dat alle (wedstrijd) spelers op de eerste training in staat zijn de 
clear van achterlijn tot achterlijn te slaan en dat alle senior (wedstrijd) spelers 
de cross clear diep kunnen slaan in het bekende rechthoekje links en rechts in 
het achterveld. Hier kan de speler in het nieuwe seizoen de eerste winst 
pakken!!! 
Bovenstaande kun je bereiken door middel van een verantwoorde opbouw van 
“push ups” ( arm opdrukken). Je gebruikt dus het gewicht van je lichaam om de 
armkracht te verhogen. Bij komend voordeel is dat ook het spiercorset van je 
romp sterker wordt. 
Mijn advies is om bovengenoemd resultaat te bereiken door dagelijks 3X te 
oefenen en per week 2X het aantal opdrukken te verhogen ( 3 dagen het 
eerste aantal, 4 dagen de uitbreiding, enz). Als voorbeeld moge dienen: 

- woensdag 01.06.05. ( 3X 3 push ups per dag in de ochtend, middag en 
avond) 

- zaterdag    04.06.05  ( 3X 4              idem)                                                                       
- woensdag 08.06.05   ( 3X 5              idem)                                                         
- zaterdag    11.06.05   ( 3X 6             idem)                                                          
- enz, enz. 

 
 
 
In de week voor de eerste training in augustus zit je dan op 3X 21 opdrukken. 
Voor de algemene basisconditie is elke speler zelf verantwoordelijk. Een optie 
is regelmatig te looppassen in een opbouwende tijd van 8 tot 30 minuten. 
Veel succes, een goede vakantie toegewenst en tot de eerste training in 
augustus. 
 
met sportieve groet, 
 

Henk Beijert.
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Arbo Check 

 
Onderwerp:    ONGEWENST GEDRAG 
 
Elke sportvereniging is verplicht een arbeidsomstandigheden onderzoek te 
doen aan de hand van de ARBOCHECK die de overkoepelende 
sportorganisatie naar elke vereniging heeft verzonden. Hanny, Gerda en 
ondergetekende hebben de checklijst afgewerkt en dit artikel gaat over 
bovengenoemd onderwerp. Elke vereniging dient hier dus beleid op te maken. 
Er is sprake van ongewenst gedrag als het gaat om opmerkingen en 
gedragingen of het juist nalaten daarvan ( b.v. personen negeren ) die als 
ongewenst of vernederend worden ervaren. 
Hierbij kun je aan de volgende aandachtsgebieden denken: seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en intimidatie. Uitgangspunt 
is altijd het gevoel wat de persoon die het betreft ervaart. Dus niet het gevoel 
van de persoon die het uitvoert!!! 
Er speelt bijna altijd een machtsverhouding mee bij ongewenst gedrag. Trainer 
versus speler, leidinggevende versus medewerker enz.  
Geef altijd aan dat je het gedrag van de ander als niet prettig ervaart en dat je 
wilt dat dat gedrag stopt. Het kan zijn dat de veroorzaker niet door heeft wat de 
gevolgen voor jou zijn. 
Stopt het gedrag, dan heb je zelf het probleem opgelost!! Blijft het probleem 
bestaan dan kun je gebruikmaken van een vertrouwenspersoon binnen de 
vereniging. Ook kun je altijd gebruikmaken van de vertrouwenspersoon nog 
voor dat je de desbetreffende persoon daarop aanspreekt, om meer zeker van 
je eigen zaak te zijn en om de machtsverhouding weg te nemen.  Een 
vertrouwenspersoon zal je helpen dat het ongewenste gedrag stopt. Ook kun 
je samen met een vertrouwenspersoon naar de desbetreffende persoon gaan 
om zaken aan te kaarten. Blijft het ongewenste gedrag ook dan nog bestaan, 
dan kun je samen met de vertrouwenspersoon een gesprek aanvragen bij het 
bestuur en een officiele klacht indienen. Dit moet schriftelijk gebeuren en dient 
ondertekend te worden. Het bestuur zal dan deze klacht gaan behandelen en 
onderzoeken. 
Vertrouwenspersonen voor B.C.Hellas zijn: Nelly Stoffer, Hanny Westhuis, 
Gerda van Bronswijk en Henk Beijert. Hun telefoonnummers staan vermeld in 
elk clubblad.  
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Onderwerp:  VEILIGHEID IN DE SPORTHAL. 
 
De beheerder van de sporthal heeft een calamiteitenplan gemaakt voor de 
sporthal.  
Daardoor zijn veel belangrijke zaken voor B.C.Hellas niet van belang omdat wij 
de sporthal huren. Toch is het goed een aantal zaken te benoemen voor onze 
leden. 
Alle belangrijke telefoonnummers bij calamiteiten voor alarmering, politie, 
brandweer, GGD, crisisopvang, nutsbedrijven, huisartsen en huisartsenpost 
staan daar op kaart. 
Bij een calamiteit hebben de medewerkers van de sporthal een signalerende, 
leidende en uitvoerende taak. Hun opdrachten dienen dan ook stipt opgevolgd 
te worden. 
Bestuur, begeleiders, vertegenwoordigers en leden dienen zo accuraat 
mogelijk te handelen, waarbij de veiligheid van spelers bovenaan staat. Bij het 
brandsignaal zijn de volgende zaken van belang:  

- weet waar de vluchtdeuren zich bevinden en hoe deze geopend 
kunnen worden. Let op de bordjes waarop een vluchtend mannetje 
staat. Deze bordjes blijven verlicht, ook als de stroom uitvalt 

- ga niet naar de kleedruimtes om je spullen te halen, maar volg de 
instructies van het personeel of begeleiders/trainers 

- let op medespelers en zorg dat je samen zo snel mogelijk uit de 
sporthal komt via de aangegeven route’s. Ga niet rennen, want 
mogelijk val je en raak je geblesseerd 

-  hang niet in je eentje de held uit!!!Als je iemand wilt helpen denk dan 
eerst aan je eigen veiligheid. Ga altijd samen iemand helpen als dat 
nodig is. Geef door aan anderen dat je met die en die gaat helpen bij 
anderen 

- blijf buiten de sporthal bij elkaar en geef aan als je iemand mist!! 
- voor de leiding de volgende tip. Tel standaard hoeveel kinderen je in 

dat lesuur hebt. Dan weet je ook als je buiten bent, of alle kinderen 
buiten zijn. Daarom als je naar de W.C gaat, laat het even aan de 
leiding weten. Een calamiteit komt altijd op een onverwachts moment 
en de kans op paniek ligt op de loer. 
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Onderwerp:  LICHAMELIJK LETSEL 
 
In de kast van de vereniging waarin de labels hangen, liggen koelelementen. 
De EHBO trommel is aanwezig in de wasruimte van sporthal de Brake. 
Het telefoonnummer van de huisartsenpost in Harderwijk ( St.Jansdal) hangt 
ook de kast met de labels. Waar nodig roep je hulp in van de aanwezige 
beheerder van de sporthal of van speler of begeleider die een EHBO diploma 
heeft. 
Bij acuut levensgevaar direct 1-1-2 bellen voor een ambulance. Stel daarna de 
familie zo snel mogelijk op de hoogte. Bij opname in een ziekenhuis dient een 
rapportage van het ongeval gemaakt te worden. Dit kan gedaan worden door 
de beheerder van de sporthal of indien afwezig zoveel mogelijk gegevens 
noteren. 
 
 
Onderwerp: VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN 
 
De NBB heeft voor al haar leden een inzittenden verzekering afgesloten. 
Daarnaast hebben vrij veel particulieren ook een eigen inzittenden verzekering. 
Toch zijn er ook zaken die je zelf in het oog moet houden b.v. gordels om 
tijdens het rijden en niet meer personen in een auto dan is toegestaan!! Ook 
eist de NBB dan redelijkerwijs de kortste route wordt genomen naar de 
geplande uitwedstrijd. Bestuurders dienen uiteraard over een geldig rijbewijs te 
beschikken en dient de rijsnelheid aangepast te worden aan de weg die 
bereden wordt of omlaag aangepast als de verkeerssituatie daar om vraagt. De 
opdracht is de kinderen of medespelers weer veilig in eigen woonplaats af te 
leveren. 
 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties e.d. kunt u altijd contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Henk Beijert.   
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Badminton blessures (deel 2) 
 
Cooling-down 
Na een training of wedstrijd worden een aantal cooling-down oefeningen 
gedaan. 
Door het lichaam de mogelijkheid te bieden zich te herstellen voorkom je ook 
blessures. 
De cooling-down bestaat, net als de warming-up, uit een aantal lichte 
oefeningen. 
Een goede cooling-down omvat: 
· Uitlopen of uitspelen.  
· Stretching oefeningen.  
· Drinken om het vochtverlies te compenseren.  
· Douche.  
· Eventuele massage.  
 
Stretching 
Door te stretchen worden de spieren, met hieraan gehecht de pezen, soepel 
gemaakt. Dit geeft als resultaat een betere doorbloeding van de spieren. Ook 
wordt de spier op lengte gebracht, daardoor kan een optimale kracht geleverd 
worden. Zeer belangrijk: rek geen koude spieren, het lichaam eerst opwarmen! 
Hierdoor verkleint de kans op blessures drastisch. Hoe moet je stretchen?  
· Licht stretchen: lichte stretching reduceert de spierspanning en bereidt 

de spieren voor voor de toenemende stretching. 
· Toenemend stretchen: dit bevordert het spierbewustzijn en de 

soepelheid.  
· Ademhaling: deze moet traag, ritmisch en gecontroleerd zijn. 
· Juiste houding: bij de uitvoering van stretchingoefeningen is het zeer 

belangrijk te vertrekken uit de correcte uitgangspositie. 
 
Badminton blessures 
Zoals bij elke sport heeft ook badminton zijn specifieke blessures die het meest 
voorkomen. De meest voorkomende blessures kunnen in een Top-10 lijst 
worden samengevat. In dit overzicht maken we een onderscheid tussen 
oorzaken, verschijnselen, behandeling en preventie. Bij de behandeling wordt 
alleen uitgegaan van hetgeen de trainer ter plaatse moet kunnen doen. De arts 
en de fysiotherapeut zullen de eventueel bijkomstige maatregelen voortzetten. 
 
· Achillespees:ontsteking of scheur   · Oogletsel 
· Blaren       · Schaafwond 
· Elleboogtendinitis     · Spierkramp 
· Enkelbandletsel     · Spierpijn 
· Knieletsel       
·  Spierverrekking of scheur 
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De ICE regel 
Bij verschillende blessures zal naar de ICE regel worden verwezen.. Deze 
maatregel is de eerste regel bij een zwelling en bestaat uit: 
· I = Immobilisatie (rust)  
· C = Compressie (druk)  
· E = Elevatie (hooghouden)  
Door een clod-pack of door koud stromend water te gebruiken, kun je de 
blessure koelen. Bij koeling zal het letsel beperkt blijven en daardoor zwelling 
en de pijn gedempt worden. 
Met een drukverband zorgt U ervoor dat en immobilisatie en compressie 
gebeurt. 
Bij een blessure aan de voet, het been hoog houden. 
 
 
Achillespees:ontsteking of scheur 
Oorzaak Slechte opwarming, overbelasting, plotse explosieve 

bewegingen(vooral bij het naar voor lopen), stroeve 
ondergrond. 

Symptomen Bij het opstaan ’s morgens pijn, die geleidelijk verdwijnt. 5 cm 
boven de aanhechting zwelling. Drukpijn. Krakend gevoel in de 
pees. De scheuring kan volledig of gedeeltelijk zijn. Hevige pijn 
bij het opstaan en kuitspierbelasting, vooral bij een onvolledige 
scheuring. Er ontstaat een zwelling. 

Behandeling Ontsteking: trainingsintensiteit verlagen, explosieve 
bewegingen vermijden, schokdempende schoenen(evt 
hakverhoging), na de inspanning koelen. Scheuring: de ICE-
regel toepassen en doorverwijzen naar het ziekenhuis. 

Preventie Goeie opwarming, exacte belasting gedurende de training, 
intapen gedurende de training, schokdempende schoenen(evt 
met hakverhoging). 

Opmerking Achillespeesblessures duren lang, volledig gescheurde pezen 
moeten operatief terug aan elkaar gezet worden en de 
revalidatie duurt lang. 
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Algemene informatie: 
 
Correspondentie-adres en ledenadministratie 
Mevr. G.H. Gellaerts-van der Hoek 
Koningin Beatrixstraat 32 
8071 LB Nunspeet 
Tel.: 0341-253093 
E-mail: hellas@badminton.nl 
 
Historie 
Op 11 maart 1975 is de badmintonclub opgericht als een afdeling S.V. Hellas 
’63. Sinds 1 juli 1978 is de vereniging zelfstandig geworden onder de naam 
B.C. Hellas. B.C. Hellas is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond 
(N.B.B.) 
 
Leden 
B.C. Hellas kent de volgende groepen leden, recreanten en wedstrijdspelers. 
Wedstrijdspelers nemen als vaste speler/speelster deel aan de districts- of 
bondscompetitie. Deze twee groepen zijn weer onderverdeeld in: 

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

 
Speelavonden 
Woensdagavond Recreanten 20:30 / 23:00 uur 
Vrijdagavond Jeugd (7 t/m 12 jaar) 18:00 / 19:15 uur 
 Jeugd (13 t/m 18 jaar) 19:15 / 20:30 uur 
 Recreanten 20:30 / 23:30 uur 
Dinsdagavond Jeugd (competitiespelend) 19:00 / 20:15 uur Feitenhof 
 Senioren (competitiespelend)  20:15 / 22:00 uur De Beemd 
 
Internet Site B.C. Hellas 
Sind 2002 heeft B.C. Hellas zijn eigen Site. 
Deze is te vinden onder : www.bchellas.nl 
 
Materiaal en kleding 
Leden van B.C. Hellas dienen geëigende correcte kleding te dragen. 
Shuttles zijn in de zaal aanwezig; voor een racket dient men zelf te zorgen. 

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 € 57,50 Per half jaar 
Jeugdleden € 36,- Per half jaar 
Seniorwedstrijdspelers € 27,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Jeugdwedstrijdspelers € 13,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Rustend lid € 21,- Per half jaar 
 
Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd: 
Voor seniorenleden € 15,- 
Voor jeugdleden € 10,- 
 
 
 
Aan- en afmelden 
Aanmelden als lid gebeurt door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier 
is verkrijgbaar bij de ledenadministratie of bij de vertegenwoordiger in de zaal 
Afmelden is eenmaal per kalenderjaar mogelijk, te weten voor 1 juni. Het 
afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De 
ledenadministratie zal uw afmelding schriftelijk bevestigen. 
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Al 10 jaar het adres voor al uw: 

 
Binnen- en buitenschilderwerk, saus- en behangwerk 

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

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

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. 
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Het bankpraatje 
 
Naam Rina MIk 
Beroep Zelfstandig huisvrouw 
Getrouwd      Met Olaf 
Geboorteplaats In Nunspeet 
Heb je kinderen? Ja 3   Jeffrey Danielle David 
Wat zijn je hobby’s? Badminton hardlopen kleding maken 
Hoelang zit je al op badminton? Anderhalf jaar 

   
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Ik moest een keer mee met Olaf en 
vond het zo leuk dat ik erop ben 
gebleven. 

Speel je op beide avonden? Meestal op woensdag 
Wat vind je van deze avond? Leuk en gezellig 
Doe je nog aan andere sporten? hardlopen 
Wat vind je van de toernooien? Geweldig er mogen wel meer 

toernooien komen. 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

Olaf wat minder gaan werken een ander 
huis of eigen huis verbouwen en wat 
relaxer gaan leven. 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

Teveel om op te noemen. 

Wat is je lievelingseten? Hou van heel veel dingen dus een 
lekkerbek. 

Favoriete muziek? De jaren 70 80 muziek en opwekkings 
liederen 

Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Er moeten wat meer dames komen op 
de vrijdagavond. 

 
Door: Hanny Westhuis 
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Verslag recreantentoernooi Hoevelaken 
 

Zaterdag 28mei zijn we met 2 teams naar Hoevelaken gegaan.  
Terwijl de meeste van jullie aan het strand lagen, brachten wij de dag door in 
de sporthal.  
 
De teams bestonden uit: 
 
Team 1 Team 2 
Jaap van de Voort Jan-Willem ten Dam 
Wim Engeltjes Freek Kroese 
Joke van Ark Gerda van Bronswijk 
Martie Verhoef Hanny Westhuis 
 
Team 2 moest 10 uur beginnen en team 1 om 11 uur. 
We werden in poules verdeeld, er werden alleen herendubbels, damesdubbels 
en gemengddubbel gespeeld. 
Voor elke wedstrijd had je 12 minuten de tijd  om punten te scoren. 
Een gewonnen wedstrijd was 3 punten. 
We moesten per keer 4 wedstrijden spelen dus je kon maximaal 12 punten 
behalen. 
Het was flink zweten voor ons allemaal het leek wel een sauna. 
Als we even pauze hadden gingen we elkaar aanmoedigen we zaten uiteraard 
niet bij elkaar in de poule. 
Al met al werden er behoorlijk wat wedstrijden gespeeld dit over de hele dag 
verdeeld. 
Iedereen ging leuk en sportief met elkaar om. 
Waaronder ook de 2 teams die uit Oostenrijk kwamen. 
Aan het eind van de dag werden er finales gespeeld, dit ging tussen BC Hellas 
team 2 en een team uit Amersfoort. 
Dit team uit Amersfoor was iets te sterk voor ons dus we hadden wel verdiende 
2e plaats. 
Team 1 is op de 6e of 7e plaats geëindigd maar dat weet ik niet precies. 
Jullie hebben ook zeer goed gespeeld! 
Als prijs kregen we ieder een fles wijn dat de Oostenrijkers aanboden voor het 
toernooi. 
En als afsluiting zijn we met beide teams uit eten geweest bij Fat Alice. 
Het was een zeer gezellige warme dag geweest en volgend jaar gaan we er 
weer voor! 
 
Op de site komen binnenkort foto’s te staan. 
 
Groetjes Hanny 
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De jarigen van dit seizoen zijn: 
    

 

 
  

   
Juli Augustus 
1. Erik Leutscher 
3. Anouk van den Berg 
3. Marijke Voerman 
6. Manon van de Berg 
6. Hennie Duits 
8. Tim Russell 
10. Erik Vredeveld 
10. Anita Bultman 
11. Anneke van Beek 
12. Djurre Lucardie 
13. Alette Mouw 
16. Marianne van den Bor 
18. Leon Schouten 
20. Bertina Grootkarzijn 
21. Wilco Leeflang 
24. Manuel van der Veen 
25. Gerda van Bronswijk 
26. Rebekah Russell 
27. Henk Jan van der Voort 
28. Anja Beek 
30. Jordy Sweers 
 

1. Freek Kroese 
3. Nelly Stoffer 
8. Wim Engeltjes 
9. Mirna Schouten 
10. Alisa Hesseling 
10. Corrie Reiman 
14. Chantal Koolhaas 
15. Helma Juffer-Bosveld 
18. Marc Veldkamp 
22. Yoeri Kroon 
27. Bert Vierhout 
28. Bjorn van Veelen 
30. Marjan Timmermans 
30. Erik Schep 
30. Erik de Weerd 
31. Jan Mulder 
 

 
Allemaal gefeliciteerd namens B.C. Hellas! 

 

Juni 
1. Shanon Vis 
5. Lennard Bossenbroek 
6. Gerrit Eilander 
6. Jan Duin 
7. Hendri van ’t Ende 
9. Jora Hop 
14. Melissa Fidder 
18. Anita Ouwendijk 
21. Anne Akkerhuis 
24. Stephan Zernitz 
26. Gretha van Bronswijk 
29. Jos Maas 
30. Martijn Reckman 
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Stukje van de jeugdvertegenwoordigers 
 
Hallo sportvrienden, 
 
Al weer een nieuw clubblad. Er zijn natuurlijk weer genoeg dingen gebeurd. 
 
We zijn met 20 jeugdspelers naar Elburg geweest, voor een toernooi 
georganiseerd door ’t Harde. Dit was een hele gezellige, maar lange dag. Maar 
die lange dag werd beloond met 15 medailles. Er waren alleen maar 1e en 2e 
prijzen. En we hebben er dus heel wat mee naar huis genomen. Omdat er voor 
deze dag te weinig ouders waren die konden rijden, zijn we met een clubje van 
10 spelers naar Elburg gefietst. Ook dit was gezellig en natuurlijk zeer sportief. 
 
Een paar weken terug hebben een aantal jeugdspelers uit de 2e groep examen 
gedaan voor bondsdiploma 2. Vooral de theorie was moeilijk maar toch hebben 
we wat geslaagden in ons midden. Amanda Foppen, Noella Kleine, Sanne v.d. 
Meer, Marc Veldkamp, Jose Kranenburg, Manon v.d. Berg, Anouk v.d. Berg, 
Lisa v. Stelten, Jos Maas, Bjorn v. Veelen en nou vergeet ik er nog 1. Allen van 
harte gefeliciteerd en ook diegene die ik vergeten van harte gefeliciteerd. De 
kinderen die deze keer het diploma niet gehaald hebben, krijgen nog een 
herkansing en die zullen er al geweest zijn als dit clubblad uit komt. 
Gefeliciteerd als je het diploma alsnog behaalt hebt en anders een andere keer 
beter. 
 
Zaterdag 4 juni zijn we naar Epe geweest. Hier hebben we met een aantal 
verenigingen uit de regio de Olympische Spelen gespeeld. Ik kan daar nu nog 
niet veel over vertellen omdat ik dit stukje schrijf voor 4 juni, maar het zal vast 
erg gezellig zijn geweest. In ieder geval hebben veel ouders zich opgegeven 
om te rijden en op het veld te helpen, hartelijk bedankt hiervoor. 
 
Ook wil ik nog even vertellen waar wij als jeugdvertegenwoordigers nou op de 
club aanwezig zijn. Als er problemen zijn op de club, bijvoorbeeld met de 
trainers, dan kunt u of jij naar de jeugdvertegenwoordigers gaan om je 
probleem te vertellen. Wij als jeugdvertegenwoordigers kunnen hier dan wat 
aan doen. Vaak horen we pas achteraf dat er iets gespeeld heeft en dan 
kunnen we daar niets meer aan doen, dit vinden wij erg jammer, want het 
belangrijkste van badminton is toch plezier in de sport. 
Wij zijn er natuurlijk niet alleen om problemen te verhelpen. Zo maken wij ook 
de diploma’s als we diploma gaan slaan. En natuurlijk organiseren wij dat we 
naar een aantal toernooien kunnen. Deze toernooien zijn vaak een stuk verder 
dan Nunspeet en hier kunnen we dan niet op de fiets of met de benenwagen 
naar toe. Hiervoor hebben we ouders nodig, die ons daar naar toe kunnen 
brengen. Als we niet genoeg auto’s hebben om naar een toernooi toe te gaan, 
zullen we helaas het toernooi moeten afzeggen. Dit is natuurlijk erg jammer. 
Wij stoppen onze energie er in en uw kind verheugd zich op een leuk toernooi. 
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Ik hoop dat we daarom ook in de toekomst op steun van ouders mogen 
rekenen. 
Ouders die ons dit jaar hebben geholpen nog hartelijk bedankt en ik hoop dat 
ik ook op u in de toekomst mag rekenen. 
 
Verder zitten wij nog barstensvol ideeën voor volgend jaar. En hopen wij deze 
ook uit te voeren volgend jaar. Hier zal je natuurlijk van te voren bericht van 
krijgen. 
Ik hoop jullie weer genoeg te hebben geinformeerd. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Nelly Stoffer, Denise Beekman, Harm-jan v.d. Vosse en Stephan Lunenborg 

 
 

-={ Horoscoop }=- 
 

Ram 
De komende periode is een prima periode om jouw eigen inzichten en doelen aan de 
orde te stellen. Omdat je zeer overtuigend overkomt, kan je veel van jouw ideeën 
realiseren 
. 
Stier 
Jouw gevoel zegt jou dat je gelijk hebt, maar alle schijn is tegen. Je zult begrip moeten 
opbrengen voor die mensen die jouw gevoel niet kunnen delen. Begripvolle woorden 
helpen jou uit deze moeilijke situatie. 
 
Tweeling 
Je kunt je hevig aangetrokken voelen tot een standpunt of iemand die dat standpunt 
verkondigt. Liefde is kwetsbaar; gevoelens moeten gekalmeerd worden en dat vereist 
tijd en geduld. 
 
Kreeft 
Dit is een goede tijd om met anderen nieuwe plannen te maken en om problemen op te 
lossen. Je kunt jouw zin krijgen, zonder dat de ander het gevoel heeft toe te geven. 
 
Leeuw 
Ga door met die dingen waar je mee bezig bent. De richting die je hebt gekozen, is de 
juiste en dat zal uiteindelijk ook blijken. Jouw geloofwaardigheid zal als vanzelf 
toenemen. 
 
Maagd 
Moe zijn is geen excuus om te katten tegen degenen die jou proberen op te vrolijken. 
Werkbesprekingen zullen uitputtend zijn, vooral als veranderingen op de agenda staan. 
 
Weegschaal 
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Je bent de komende periode optimistisch en ziet overal de positieve kant van. De tijd is 
geschikt om nieuwe plannen te maken. 
 
Schorpioen 
Je hebt beroepsambities en je bent niet snel tevreden over een behaald resultaat. Je 
wilt perfectie. Je gaat je meer richten op die dingen, die jou een stapje verder kunnen 
brengen op de ladder. 
 
Boogschutter 
Let op kostbaarheden; verlies ze niet! Berg ook jouw portemonnee goed op, vooral als 
je op vreemd terrein bent. Er zit vandaag veel verandering in de lucht en het is zaak 
flexibel te blijven. 
 
Steenbok 
Vandaag is een dag waarop je mentaal erg actief zult zijn. Je hebt veel nieuwe ideeën. 
Je moet opletten dat je niet te oppervlakkig te werk gaat, hou oog voor details. 
 
 
Waterman 
Wees niet te koppig in de werksfeer. Probeer iedereen die waardering te geven die hij 
of zij verdient. Je zult zien dat dan de waardering die je krijgt opeens meer waarde lijkt 
te hebben. 
 
Vissen 
Hoewel jouw idealen jou op de tong branden, is dit niet het moment om erover te 
praten. Houd ze echter hoog. Besef dat daden meer zeggen dan woorden. Help een 
vriend(in) die op zwart zaad zit, ook al zit jezelf krap. 
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