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Voorzitter 
Henk Beijert 
Jasmijnweg 4 
8072 EP Nunspeet 
Tel.: 0341-251220 
margjebeijert@12 
move.nl 
  

Vertegenw. 
Woensdag 
recreanten 
Hanny Westhuis 
Prins Alexandererf 
38 
8071 NP Nunspeet 
Tel.: 0341-254575 
hannywesthuis@gm
ail.com 
 

 
 

Penningmeester 
Peter van Schie 
Het Dagwerk 43 
8252 KH Dronten 
Tel.: 0321-315338   
p.vanschie@chello.nl 

 

Vertegenw. 
Jeugd 
Nelly Stoffer 
Kuntzestraat 148 
8071 KR Nunspeet 
Tel.: 0341-251266 
06-12055450 
nellystoffer@hotmail 
.com 

 
 

Secretaresse en  
Ledenadministratie 
Gea Gellaerts 
Kon. Beatrixstraat 32 
8071 LB Nunspeet 
Tel.: 0341-253093 
hellas@badminton.nl  

Vertegenw. 
Vrijdagrecreanten 
Wijnand v.den 
Broek 
Arthur Brietstraat 62 
8072 GX Nunspeet 
Tel.: 0341-258219 
wessus@planet.nl 
 

 
 

Competitieleider 
Vertegenwoordiger 
wedstrijdspelers 
Marjan Timmermans 
Smithstraat 46 
8071 KW Nunspeet 
Tel.: 0655124386 
Marjan.Timmermans
@shell.com 

 

 

Assistente 
vrijdagrecreanten 
Gerda van 
Bronswijk  
Tel.nr: 0341-256305 
gerdavanbronswijk
@wanadoo.nl 
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Stukje van de redactie 
 
Beste leden, 
 
Het laatste clubblad van dit seizoen is weer gearriveerd. We hopen dat 
iedereen een leuk seizoen heeft gehad en dat de clubbladen goed verzorgt 
zijn.  
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie en hopen dat iedereen 
weer superfit het nieuwe seizoen in gaan. 
 
De redactie 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl 
Jeroen Jongman (jeroenjongman@yahoo.co.uk) 
 
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
5 mei 2006 meivakantie en feestdag, geen 

speelavond voor ieder 
De Brake en 
De Feithenhof 

16 juni 2006  Slottoernooi  De Brake 
22 augustus 2006 Start nieuwe seizoen wedstrijdspelers 

jeugd en senioren. 
De Feitenhof 
en De Beemd 

1 september 2006 Start nieuwe seizoen jeugd en 
recreanten. 

 

 
 

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

 
 
 

Namens BC Hellas alvast gefeliciteerd met jullie huwelijk! 
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Nieuws van de voorzitter en trainer wedstrijdspelers 

 
Alweer het laatste clubblad van dit seizoen. Hartelijk dank aan al onze 
adverteerders, die het mogelijk hebben gemaakt dat bij regelmaat het clubblad 
kon verschijnen. 
Wat is er zo al gepasseerd in de weken die achter ons liggen ? 
Onze actieve jeugdvertegenwoordigster Nelly Stoffer blijft ook met 1 of 2 
krukken niet te stuiten. Op zaterdag 22 april is Nelly met een grote groep 
jeugdleden naar Elburg afgereisd om daar het jeugdtoernooi van B.C t’ Harde 
te bezoeken. Ik ben enkele keren wezen kijken en heb dr indruk gekregen dat 
er met veel enthousiasme door de Hellas jeugdleden is gestreden om de 
prijzen. Mogelijk staat er verderop in het clubblad meer informatie over dit 
toernooi. 
Verder zijn vooral Marjan Timmermans en Nelly Stoffer druk doende geweest 
voor de nieuwe teamindeling voor het nieuwe seizoen. Toen zij er uit waren is 
er telefonisch overleg geweest met Hendri van ’t Ende en besloten is om met 5 
jeugdteams de nieuwe competitie in te gaan. Er moeten nog een paar plooitjes 
glad gestreken worden, maar dat zal beslist lukken. 
Voor de senioren competitie starten vier teams , waarvan 2 teams in de tweede 
klasse, 1 team in de derde klasse en 1 team in de vierde klasse. 
Voor de hele vereniging telt nu dat er volgens de nieuwe telling gespeeld 
wordt. Er heeft uitleg plaatsgevonden bij de senioren en bij de jeugd en beide 
groepen pakken toch vrij makkelijk deze verandering op. 
Ook hebben de clubkampioenschappen inmiddels plaatsgevonden. Ongeveer 
45 leden streden om de fel begeerde titiels. Het was m.i. een fijn toernooi die 
mogelijk is gemaakt door onze sponsor BDO. Hartelijk dank hiervoor!!!! 
Volgend jaar wat meer dames uit de recreanten hoek ??? 
 De vereniging krijgt nogal wat nieuwe soorten shuttles aangeboden. We 
hebben al geoefend met de Break 501 en nu heeft Carlton ons een koker doen 
toekomen met een nieuwe plastic shuttle. Ook die gaan we testen. Volgens 
beide leveranciers is de levensduur van beide shuttles langer dan de Mavis 
300 die we nu hebben. Toch hebben we voor het nieuwe seizoen toch weer 
gekozen voor de Mavis 300 van Yonex. 
Het seizoen loopt snel ten einde. Op 16 juni vindt het slottoernooi plaats in de 
Brake, dus de laatste kans nog ere metaal binnen te halen. We rekenen op 
een grote opkomst. Van te voren aanmelden is niet nodig. 
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Dan nog de start data voor het nieuwe seizoen (zet dit op de kalender!!): 
- op 22.08.06 starten de trainingen voor de wedstrijdsenioren in de 

Beemd in t’Harde en voor de wedstrijdjeugd in de Feithenhof 
- op vrijdag 01.09.06 is de Brake voor de eerste keer geopend voor de 

recreatieve jeugd te 18.00 uur en de recreatieve senioren vanaf 20.30 
uur 

- op woensdag 06.09.06 is de Brake voor de eerste keer geopend voor 
de woensdagavond recreanten vanaf 20.30 uur. 

 
Als in september op de vrijdagavonden de competitiewedstrijden in de Brake 
worden gespeeld geldt als afspraak dat als er 2 wedstrijdteams thuis spelen zij 
4 banen krijgen om de enkelspelen af te werken. Daarna wordt 1 baan 
teruggegeven aan de recreanten om te voorkomen dat recreanten meer dan 
1X per avond uitgehangen worden. Een keer een ronde van 20 minuten niet 
spelen behoort tot de mogelijkheden voor de recreanten. Om dit zo veel 
mogelijk te voorkomen is ook besloten de speeltijd van de wedstrijdspelers te 
verlengen tot 24.00 uur. In goed overleg verwacht ik weinig problemen. Ik wil 
nog even opmerken dat voor alle wedstrijdspelers telt dat ze tijdens 
competitiewedstrijden het BDO shirt dragen. 
 
Het bestuur wenst u allen een fijne zomervakantie toe en tot de eerstvolgende 
speelmogelijkheid na de vakantie. 
 
Henk Beijert.  
 
 

 
Acties bij BC Hellas 

 
“ Alle beetjes helpen” is een bekende uitdrukking. Ieder jaar houdt Hellas 
enkele acties om de kas te spekken en dat is niet overbodig. Traditioneel 
kunnen we inmiddels de kerststollen- en pinksterbollen acties noemen, maar 
zo hebben we dit jaar ook de Grote Clubactie en de actie verkoop van eigen 
clubshirts. 
De kerststolactie en de Grote Clubactie zijn inmiddels geweest en afgerond, en 
niet zonder succes. De kerststolactie heeft € 215 en de Grote Clubactie € 518 
opgebracht.  
Iedereen die heeft meegedaan en bijgedragen hiertoe erg bedankt, en ik hoop 
dat we komend seizoen weer op jullie kunnen rekenen. 
 
Peter van Schie 
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Nieuws van secretaresse 

 
Wij heten een heleboel nieuwe spelers van harte welkom bij onze vereniging. 
 
Bij de jeugd: 
 
Juliët van Wijhe 
Rianne Olthuis 
Patrick van de Bunte 
Melvin Bakker 
Christiaan Meijer 
Marieke Meijer 
Jim de Haan 
Lammert Wemeijer 
Sarissa van Beekhuizen 
Cynthia Eikenaar 
Robbert-Jan van de Werken 
Harold Bergsma en 
Joyce Plaggenborg 
 
 
Bij de senioren: 
 
Rudi Hoogers 
Dirk van Drunen 
Lars Vis 
Patricia Kestens 
Friedy Wisselink 
Chris Dickhof 
Wilco ten Have en 
Patrick van Kleeff 
Henk van der Linde en Corry Reiman 
 
Speciaal voor Henk en Corry: “Fijn, dat jullie weer terug zijn bij onze 
vereniging”. 
 
 

Met sportieve groeten, Gea Gellaerts.
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Mededeling van de wedstrijdvertegenwoordigster 
 

Wij hebben na de competitie afsluiting een evaluatie gehouden met de 
senioren en met de jeugd. 
We hebben een leuk maar heel druk seizoen achter de rug. 
  
Op basis van de verzamelde informatie en op basis van de opgaven voor het 
komende seizoen is er een voorlopige indeling gemaakt voor het volgende 
seizoen 2006 - 2007. 
Die vind je hieronder weergegeven. 4 Teams voor de senioren en 5 jeugd 
teams. 
  
In het komende seizoen zal er gespeeld worden volgens het nieuwe rally-point 
systeem. Sets tot 21 met een minimum van 2 punten verschil en maximaal tot 
30. 
  
In het algemeen geldt: 
- een partij wordt gespeeld om 2 gewonnen games. 
- de partij die het eerste 21 punten scoort wint de game. 
- er wordt gespeeld volgens het rally-point systeem. 
- als de stand 20-20 wordt, moet een game met 2 punten verschil worden 
gewonnen; 
- als de stand 29-29 wordt, wint de partij die het 30ste punt scoort de game; 
- de partij die de game gewonnen heeft begint met serveren in de volgende 
game; 
- zodra één der partijen 11 punten heeft gescoord, is er een pauze van 60 
seconden; 
- tussen twee games is er een pauze van 2 minuten. 
 
Voor het dubbelspel geldt: 
- Eén serveerder per servicebeurt (de tweede serveerder komt te vervallen) 
  
Dat wordt dus aanpassen! 
  
Ik zal tzt duidelijke richtlijnen opnemen in het boekje.  
  
Ik kijk er nu alweer naar uit om te beginnen. 
  
Maar eerst nog de zomervakantie! 
  
Tot ziens 
  
Marjan Timmermans 
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Teamindeling Senioren 
 
Team Klasse Achternaam Voornaam   Bondsnummer 
c1s 2 Akker Arno  807814 
c1s 2 Schie Peter  342765 
c1s 2 Ubink Andre  758914 
c1s 2 Veldhuis-Kleermaker Jannet  361059 
c1s 2 Voorst Marianne  683929 
      
c2s 2 Boer Henk  544765 
c2s 2 Boer-Mouw Janita  635456 
c2s 2 Grootkarzijn Bertina  310644 
c2s 2 Zernitz Stephan  585823 
      
c3s 3 Stoffer Nelly  641370 
c3s 2 of 3 Timmermans Marjan  362467 
c3s 2 of 3 Flier Henny   
c3s 2 of 3 Kleef Patrick   
c3s 2 of 3 Dickhof Chris   
c3s 2 of 3 Hoogendoorn Patrick   
      
c4s 4 Jongman Jeroen  749334 
c4s 4 Ebbers Maaike  724236 
c4s 4 Goedegebuure Marius  714483 
c4s 4 Mulder Connie  750206 
c4s 4 Voort Henk Jan  688906 
  
 
 
 



 12 

Teamindeling Jeugd 
  
Team Klasse Achternaam Voornaam Geb Datum Bondsnummer 
c1j 1a Westhuis Jessica 17-12-1989 724239 
c1j 1a Baars Robin 13-9-1991 724234 
c1j 1a Akkerhuis Anne 21-6-1991 730664 
c1j 1a Vroon Marije 25-11-1991 731125 
c1j 1a Koele Vincent 3-9-1991 710064 
      
c2j 1c Weerd Erik 30-8-1989 746792 
c2j 1c Bos Jan-Pieter 5-5-1989 738374 
c2j 1c Onderwater Lars 10-1-1990 710066 
c2j 1c Vierhout Paul 10-2-1990 710065 
      
c3j 3a  Leutscher Erik 1-7-1992 724237 
c3j 3a  Veen Manuel 24-7-1992 724238 
c3j 3a  Voort Esther 23-11-1992 724240 
c3j 3a  Vierhout Marielle 4-3-1993 72424 
      
c4j 3a  Dekker Danielle 17-4-1991 746795 
c4j 3a  Onderwater Kelly 23-12-1992 746791 
c4j 3a  Schep Erik 30-8-1992 746793 
c4j 3a  Baars Jeroen 12-11-1993 724233 
c4j 3a  Wijk Rik 28-5-1993 750203 
      
c5j 3a  Putten Dennis 10-11-1992 734303 
c5j 3a  Schutte Jelma 19-5-1992 750202 
c5j 3a  Tanis Nicole 3-2-1993 750201 
c5j 3a  Kroon Youri 22-8-1994 757430 
c5j 3a  Putten Marianne 26-11-1994 755382 
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Voorjaarscompetitie 2006 
 
Op dinsdag 31 januari begon voor BC Hellas 1 de jaarlijkse 
Voorjaarscompetitie, in poule 9. 
Tja, blijkbaar begint bij de organisatie van deze competitie het voorjaar op 31 
januari, maar hier sneeuwde het nog. Het broeikaseffect is blijkbaar ook niet 
meer wat het geweest is…  
Dit toernooi is bedoeld voor niet-wedstrijdspelers, ook wel recreanten 
genoemd. Zodoende kunnen we op ons eigen niveau badmintonnen tegen 
andere recreanten uit andere plaatsen.  
 
Het voert te ver om alle onderwegbelevenissen (3 keer woordwaarde bij 
Scrabbel), rally’s, punten en uitslagen hier neer te zetten, maar na een goed 
begin van de eerste wedstrijd tegen Dronten (uitslag: een overweldigende 8-0 
overwinning) werden de resultaten toch wat minder. Of het nu door onze 
afnemende badmintonkwaliteiten) kwam, of door de sterkere tegenstanders, 
daar zijn we nog over aan het vergaderen. Volgens de meeste lag het niet aan 
ons, want immers “een goed begin is het halve werk” dachten wij. 
Maar goed om kort te gaan: uiteindelijk wisten wij een tweede plaats te 
veroveren in onze poule. Gezien de sterkte van de verschillende teams een 
zeer mooi resultaat. Echter onder het mom van: het kan altijd beter, opteren wij 
volgend seizoen voor de eerste plaats! 
 
Ook grijpen we hier de kans aan om Marjan Timmermans te bedanken voor 
het doorgeven van de data, tijden, adressen en uitslagen van de wedstrijden. 
 
Al met al hebben wij, Gerda, Hanny, Jan-Willem, Leon en Freek een leuke, 
spannende en  
-vooral na afloop- gezellige voorjaarscompetentie beleefd! Op naar het 
volgende seizoen. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Freek 
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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. 
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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 € 59,- Per half jaar 
Jeugdleden € 37,- Per half jaar 
Seniorwedstrijdspelers € 28,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Jeugdwedstrijdspelers € 14,- 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 Joke van Ark 
Beroep Administratief medewerkster bij 

Woonvorm kalkuur 
Getrouwd      Met Wouter bijna 16 jaar 
Geboorteplaats Doornspijk 
Heb je kinderen? Ja een zoon Gerwoud en een dochter 

Ruth 
Wat zijn je hobby’s? Badminton en mountainbiken 
Hoelang zit je al op badminton? Ongeveer 10 jaar 

   
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Toen ik 12 was zat een vriendin van mij 
erop, ik heb er toen 1jaar opgezeten en 
15 jaar later ben ik weer lid geworden 

Speel je op beide avonden? Alleen op woensdag 
Wat vind je van deze avond?  gezellig 
Doe je nog aan andere sporten? Mountainbiken en sinds kort fitness 
Wat vind je van de toernooien? Leuk om mee te doen 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

 Goeie vraag, eerst lekker op vakantie 
zodat ik er goed over na kan denken 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

De geboorte van mijn dochter. Volgens 
de echo zou ik een klein kindje krijgen, 
ze was 8,5 pond bij de geboorte, het is 
maar wat je klein noemt. 

Wat is je lievelingseten? Ik lust vrijwel alles maar pizza is een 
van mijn favoriete gerechten. 

Favoriete muziek? Celine Dion Marco Borsato 
Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Ik hoop nog steeds op een toernooi 
alleen voor recreanten het is dan ook 
jammer dat je met de 
clubkampioenschappen altijd de 
wedstrijd spelers tegen komt.(sorry 
wedstrijdspelers) 

 
Door: Hanny Westhuis 
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Regionaal jeugdtoernooi badminton wederom groot succes 

 
Zaterdag 11 maart vond in de Burgemeester Faberhal in Heerde het vierde 
regio jeugdbadminton toernooi plaats. Dit toernooi is een initiatief van de 
samenwerkende badmintonverenigingen in de regio Noord Oost Veluwe. 
Helaas waren 3 verenigingen dit keer niet van de partij, maar ondanks dat 
waren er toch 91 inschrijvingen. 
 
De totale groep was ingedeeld in 4 leeftijdscategorieën en dan nog eens in 
beginnend en gevorderde zodat ieder speelde op en tegen zijn eigen niveau. 
Er werden alleen maar dubbels gespeeld met steeds wisselende partners. Veel 
kinderen kenden elkaar nog van de vorige keren. De sfeer was daarom direct 
ontspannen en goed; men kende elkaar zelfs nog bij naam. Tijdens de 
wedstrijden werd er wel geteld, maar er is geen einduitslag opgemaakt. Het 
belangrijkste doel was om niet-competitiespelende jeugd lekker wedstrijdjes te 
laten spelen; om plezier te maken. En die doelstelling is weer gehaald. 
 
Zowel de toernooideelnemers als de begeleiders waren razend enthousiast 
over het toernooi. Ter afsluiting mocht Guido Erdtsieck, het jongetje met het 
kleinste racket en het grootste T-shirt, 2 prijswinnaars trekken. De winnaars 
Nadia El Sayed van Hellas en Judith Noordman uit Heerde kregen een luxe 
badminton rackethoes. In dit regionale verband richten de jeugdleden zich nu 
op 20 mei, wanneer voor alle jeugdleden een seizoen-slotdag wordt 
georganiseerd. Maar daarvoor worden ook de competitiespelers uitgenodigd. 
 
Voor foto’s kan je kijken op www.bchellas.nl
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 De jarigen van dit seizoen zijn:  
 Mei    Juni  

1 Beelen Esther  4 Drieske van de Dragt 
1 Albert Wajer  5 Lennard Bossenbroek 
3 Anne Fleur Koning  6 Jan Duin 
4 Maarten Groenewoud  6 Gerrit Eilander 
5 Jessica van den Bosch  7 Hendri Ende 
5 Jose Kranenburg  12 Friedy Wisselink 
5 Patrick Hoogendoorn  17 Reinalda Sanders 
5 Jan-Pieter Bos  18 Agnes Doorneweerd 
8 Yannick Hagenbeek  18 Anita Ouwendijk 

11 Amanda Foppen  21 Anne Akkerhuis 
13 Peter Kranenburg  24 Stephan Zernitz 
14 Bartha Bouwman  26 Patricia Kestens 
16 Jim de Haan  26 Gretha van Bronswijk 
16 Ramon Sweers  27 Jildou Kemper 
19 Jelma Schutte  29 Jos Maas 
21 Jaap Voort   Juli  
22 Cynthia Eikenaar  1 Christiaan Meijer 
23 Tessa Schuiteman  1 Erik Leutscher 
24 Marjolein Brink  1 Attila Ruszó 
25 Wubbo Koning  3 Anouk van den Berg 
26 Francisca van Ommen  3 Marijke Voerman 
27 Deliana van Oostrum  6 Manon v.d. Berg 
28 Dries Westerbroek  6 Isabel Jonker 
28 Elvira Bruijnes  7 Joyce Plaggenborg 
29 Dennis Westhuis  10 Anita Bultman 
30 Olaf Mik  10 Kelly Dubbelman 

  10 Erik Vredeveld 
  12 Djurre Lucardie 
  13 Alette Mouw 
  18 Leon Schouten 
  20 Bertina Grootkarzijn 
  24 Manuel Veen 
  25 Gerda Bronswijk 
  26 Rebekah Russell 
 

 

 27 Henk Jan Voort 
    28 Anja Beek 
 Allemaal gefeliciteerd namens   30 Jordy Sweers 
  B.C. Hellas!     
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