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Stukje van de redactie 
 
Beste lezers, dit is helaas het laatste gedrukte exemplaar dat jullie in handen 
zullen krijgen van ‘de service’. Na de zomervakantie zal het clubblad niet meer 
worden gepubliceerd als boekje, maar zal deze online te vinden zijn op 
www.bchellas.nl. Bewaar dit unieke exemplaar dus goed ;) 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele goede zomervakantie en hopen dat jullie 
allemaal weer heelhuids in het nieuwe seizoen in de zaal verschijnen! 
 
De redactie, 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl) 
Peter Kranenburg   
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
11 juni 2008 Slottoernooi  De Brake 
13 juni 2008  Laatste speelavond (onder voorbehoud) De Brake en 

de Feithenhof 
 VAKANTIE  
26 augustus 2008 1

e
 training jeugd en senioren seizoen 

2008/2009  
De Feithenhof 
en sporthal in 
‘t Harde 

3 september 2008 1e speelavond recreanten seizoen 
2008/2009 

De Brake 

24 september 
2008 

Algemene ledenvergadering (aanvang 
20.00 uur) 

De Brake 

17 oktober 2008 
 

Geen speelavond jeugd (herfstvakantie) De Brake en 
De Feithenhof 

22 oktober 2008 Herfsttoernooi De Brake 

28 november 2008 Sinterklaas toernooi jeugd De Brake 

5 december 2008 
 

Geen speelavond voor iedereen 
(sinterklaasavond) 

De Brake en 
De Feithenhof 

24 december 2008
  

geen speelavond recreanten 
(kerstavond)  

De Brake  
 

26 december 2008 geen speelavond voor iedereen De Brake en 
De Feithenhof 

2 januari 2009 
  

Nieuwjaarstoernooi senioren (geen 
speelavond jeugd)   

De Brake  
 

Voor up to date en verdere informatie zie: www.bchellas.nl 
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Nieuws van de voorzitter 
 
Het laatste clubblad voor de zomervakantie en waarschijnlijk ook de laatste 
editie die op papier zal verschijnen. De toekomstige clubkrant zal dan een 
webmail status krijgen. 
Wat valt er te melden en wat heeft er zo al plaatsgevonden ? 
Het jeugdtoernooi van Henk de Boer was opnieuw een daverend succes. Veel 
jeugdleden van diverse verenigingen moesten ruim 300 wedstrijden spelen, 
alvorens de kampioenen bekend waren. Iedereen die heeft meegeholpen deze 
dag tot een succes te maken, hartelijk dank. 
Korte tijd later stonden de BDO clubkampioenschappen op de agenda. 
Opnieuw een prachtige badmintondag met de kampioenen van 2008. De 
uitslagen staan verderop in deze clubkrant. Inmiddels is de Gemeente 
Nunspeet gestart met “I MOVE“. Op 5 woensdagmiddagen kunnen kinderen uit 
heel Nunspeet zich aanmelden bij de Gemeente Nunspeet om deel te nemen 
aan een sportmiddag waar turnen, basketbal en badminton gespeeld wordt in 
een rouleersysteem. Er is nu op 3 woensdagmiddagen gesport en met veel 
enthousiasme. De eerste 2 sporters zijn al op een vrijdag bij onze club geweest 
om mogelijk lid te worden. Diverse senior- en jeugdleden van B.C.Hellas 
bieden de helpende hand op deze middagen. Geweldig dat zoveel hulp steeds 
aanwezig is. Verder is er op een zaterdagmiddag een jeugduitwisseling 
geweest met een vereniging uit Utrecht. Binnen B.C.Hellas zijn we gestart met 
het intern opleiden van 4 jeugdleden voor jeugdbegeleider. Het zijn Kim, 
Rianne, Deliana en Melvin. Zij helpen al geruime tijd, maar leren door deze 
cursus de kneepjes van het badmintonspel.De voorlopige nieuwe indeling voor 
de komende competitie is bekend. Zo als het nu staat binden 6 senior teams 
de strijd aan met veel bekende tegenstanders. Voorlopig 6 teams, omdat er 
nog mogelijk 1 of 2 teams bij komen voor de Na Jaars Competitie ( 
NJC).Verder vraagt het bestuur uw medewerking aan het verlenen van een 
machtiging voor het automatisch afschrijven van de contributie. Hierdoor 
ontstaan minder kosten bij het innen en heeft onze penningmeester minder 
werk om de gelden te innen. Kennen jullie Peter van Soolingen nog? Hij is voor 
regio Oost vertegenwoordiger in de Bondsvergadering. 
Op 11 juni zal het Slottoernooi worden gehouden. Dit om de voetballiefhebbers 
tegemoet te komen op 13.06.08. als het Nederlands elftal speelt. 
Het bestuur feliciteert ook nog het herenteam met het behalen van het 
kampioenschap in de voorjaarscompetitie! Dit team bestond uit: Rex Gellaerts, 
Henk van Riesen, Richard Rutgers, Andre Hagenbeek en Pieter vd Ridder. 
Zo, dat was het dan voor deze ronde. Alle leden een fijne vakantie toegewenst 
door het bestuur en kijk naar de badmintonagenda  wanneer we weer starten 
in het nieuwe seizoen. 
 
met sportieve groet, 
 
Henk Beijert.    
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Nieuws van de jeugdvertegenwoordigster 
 
Beste sportvrienden, 
 
Eindelijk weer een berichtje van de jeugdvertegenwoordigster. 
Er is in de tijd weer wat dingen gebeurd. 
Zo zijn er in de tijd na de competitie heel wat jeugdtoernooien. 
In maart beginnen normaal met het toernooi in Heerde. Deze kon helaas niet 
doorgaan doordat de organisatie uit elkaar is gevallen. Hierbij dus meteen een 
oproepje: vind je het leuk om dingen te organiseren voor de jeugd in de regio? 
Geef je bij onderstaande op. Als er mensen zijn dan kunnen we volgend jaar 
weer richting Heerde of misschien in Nunspeet. 
Verder is er in januari een nieuwe groep begonnen met 9 kinderen. Deze 
hebben intussen al examen gedaan voor BOB-diploma 1. BOB staat voor 
Basis Opleiding Badminton. Ze hebben hierbij de beginselen van badminton 
aangeleerd gekregen. Ik mag zeggen dat ze het examen allemaal uitstekend 
hebben gedaan, want ze zijn allemaal geslaagd.  
Dus Jurrian, Jullian, Danielle, Jeffrey, Jem, Karel, Laura, Jochem en Thomas 
gefeliciteerd. 
Voor de nieuwe groep hadden we ook weer nieuwe begeleiders nodig en 
Melvin, Rianne, Deliana en Kim helpen ons op dit moment. Henk en 
onderstaande zijn hen aan het opleiden zodat zij volgend seizoen zelfstandig 
een groepje kunnen draaien. 
En als laatste wil ik even kwijt. Dat wij met de vereniging de gemeente helpen 
met I-move. Jullie zullen er vast wel al wat dingen over in de krant hebben 
gelezen. Op deze middag, voor de kinderen van groep 3 t/m 8, kunnen ze 
kennis maken met verschillende sporten. Erg gezellig en de middagen worden 
goed bezocht. We hopen hierdoor weer een aantal nieuwe jeugdleden te 
mogen begroeten. 
 
Met sportieve groet, 
Nelly Stoffer 
Jeugdvertegenwoordigster 
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Peter’s column  
  
Sporten, het hoe en waarom 
 
Er zijn in de grotemensenwereld een hoop idioten. De ene idioot is tegen elke 
vorm van sport, terwijl de andere idioot iedereen wil laten sporten. 
Met name noem ik de wereld van de volwassenen. Kinderen hoor je 
bijvoorbeeld amper over dit dilemma. Maar dan moeten we toch eerst weten 
wat het woord 'sporten' inhoudt. 
 
Onze dikke vriend Van Dale verwijst ons bij het woord 'Sporten' naar: aan sport 
doen. Ja, zo kan ik ook een woordenboek vol krijgen. Maar enfin, ik ben ook de 
beroerdste niet en blader dus door naar het woord 'sport'. 
Bij dit woord krijgen we een hoop steekwoorden aangereikt: lichamelijke 
bezigheid ter ontspanning of beroep, spelelement, conditie en vaardigheid 
vereist zijn of bevorderd worden en waarvoor regels gelden. 
 
Hieruit kun je concluderen dat sporten als schaken (conditie bevorderend?) 
niet als sport ingedeeld kunnen worden. Een sport als badminton, voldoet 
perfect aan deze criteria.  
Het is dus mogelijk om elke lichamelijke activiteit zonder aanwijsbaar doel, te 
kwalificeren als sport. Je kunt je dus afvragen wat dan het doel is van sport en 
welke sport eventueel de beste zou zijn. En wat zijn de voordelen om je, met 
wat andere mensen op dezelfde manier, in te spannen? 
 
Kinderen doen niet zo moeilijk. Sporten is spelen. Soms met en soms zonder 
regels. Maar ze zijn bezig en het bevorderd de conditie en vaardigheid. 
Ik denk dat alle dilemma's opgelost zijn. Hoe moet je sporten? Gewoon enkele 
bewegingen maken met je lichaam, en het liefst met wat andere mensen in de 
buurt. Waarom moet je sporten? Omdat het goed voor je is. 
Welk sport moet je dan beoefenen? Badminton! Omdat dit simpelweg de 
leukste sport is. 
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Clubkampioenschappen 2008 
 
Hallo lieve sportvrienden, 
 
Het is al weer even geleden, maar zoals velen nog wel zullen herinneren zijn 
de clubkampioenschappen weer gespeeld. Wel te verstaan op 12 april van het 
jaar 2008. 
Het was weer een heel gezellig toernooi, met de aanwezigheid van een 
gezonde hap. 
Helaas was dit jaar wel het laatste jaar dat ons mooie toernooi door BDO 
Accountans & Adviseurs gesponsord werd. Er is dan ook een grote vraag naar 
nieuwe sponsors, eveneens voor de competitie.  
Voor velen was het een lange dag, ook al waren de dubbels en enkels weer 
verspreid over twee verschillende dagen. Net als vorig jaar werden alleen de 
finales van de enkelwedstrijden op de dag van de clubkampioenschappen 
gespeeld. 
De wedstrijden liepen allemaal gesmeerd, mede dankzij de goede 
oproepkwaliteiten van Mirjam en de vooraf geplande wedstrijdplanning van 
Henk. 
En dan is het nu tijd om de details van de uitslagen eens nader onder de loep 
te nemen: 
HE comp 
1

e
 Henk-Jan v/d Voort 

2
e
 Peter van Schie 

3
e Henk de Boer 

HE recreanten 
1e

 Olaf Mix 
2

e
 Wim Engeltjes 

3
e Meine de Boer 

DE comp 
1

e
 Nelly Stoffer 

2
e
 Connie Mulder 

3
e Denise Beekman 

DE recreanten 
1e

 Hanny Westhuis 
2

e
 Gerda Mulder 

3
e Yvonne ten Wolde 

HD 
1

e
 Stephan Zernitz en Henk de Boer 

2
e
 Arno v/d Akker en Hendri van ’t 

Ende 
3

e Peter van Schie en Henk-Jan v/d 
Voort 

DD 
1

e
 Bertina Grootkarzijn en Marjan 

Timmermans 
2

e Hanny Westhuis en Gerda Mulder 
3e Nelly Stoffer en Henny Flier 

GD 
1

e
 Bertina Grootkarzijn en Stephan 

Zernitz 
2

e Priscilla Soerahi en Henk-Jan v/d 
Voort 
3e Marjan Timmermans en Arno v/d 
Akker 

GD groep B 
1

e
 Dinanda Fidder en Henk de Boer 

2
e
 Yvonne ten Wolde en Richard 

Rutgers 
3

e Geertje Ebbers en Wim Engeltjes 

 
 
De medailles en wisselbekers voor de kampioenen werden ook dit jaar weer 
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uitgereikt door onze eigen Bob de Ceuninck.  
En na de uitreiking werd er natuurlijk feestgevierd ter ere van onze nieuwe 
kampioenen (en de bijna kampioenen) aan de bar van de Brake. 
Al met al een zeer geslaagde dag! 
We hopen dan ook dat iedereen er van heeft genoten en mochten er mensen 
zijn met een verbeter-suggestie, dan kunnen ze deze altijd melden bij Henk de 
Boer. We willen het natuurlijk ook in de toekomst ieder naar het zin maken, 
maar daar hebben we jullie hulp dan wel bij nodig! 
Voor de mensen die (net) geen medaille of beker in de wacht hebben 
geslepen, is er weer een jaar in het vooruitzicht om flink te trainen om bij de 
volgende kampioenschappen net dat beetje extra te kunnen geven. Voor de 
winnaars: nogmaals van harte gefeliciteerd en ook jullie kunnen weer flink 
trainen om de behaalde titel volgend jaar goed te kunnen verdedigen. 
Op naar de volgende clubkampioenschappen en we hopen dat iedereen weer 
meedoet! 
Tot dan! 

Denise Beekman 
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Toernooien 
 
Ik weet nog uit de jeugd dat het een feest was om op toernooi te gaan. Toen ik 
een seniorlid werd miste ik dit enorm. We hadden wel de 
clubkampioenschappen, maar ik miste de tegenstand van een onbekend 
persoon. De afgelopen 3 jaar probeer ik toch af en toe weer naar een toernooi 
te gaan. Eerst werd het het mixtoernooi in Lelystad ons wel bekend. Enorm 
leuk en met een grote groep van onze vereniging gingen we die kant op. Het 
seizoen erop ook naar Wezep een afvaltoernooi. Als je verloor kon je naar 
huis. Niet leuk natuurlijk. Maar dit jaar dacht ik toch nog eens proberen. Ik had 
me ingeschreven op de enkel en de mix met Patrick.  Met de mix met Patrick 
kwamen we verder door. Helaas wordt je op zo’n toernooi maar 1

e of 2e, voor 
de 3e en 4e plek werd niet gestreden, maar toch kwamen we mooi tot de kwart 
finale. De smaak hadden we dus te pakken. Op naar het volgende toernooi. Zo 
zijn we ook naar Utrecht geweest. Een sporthal in het stadion de Galgenwaard. 
Weer ingeschreven op de damesenkel en de mix met Patrick. De mix helaas 
net niet in de 1

e
 ronde. De damesenkel de 1

e
 ronde ging super de 2

e
 ronde met 

een 3 setter helaas niet.  
Toen zaterdag 26 april naar Gaasperdam een dubbel en mix 
gezelligheidstoernooi. De mix weer met Patrick en de damesdubbel heb ik 
gespeeld met een dame uit Swifterband waar  we dit seizoen in de competitie 
tegen hebben gespeeld. Beide partijen liepen enorm goed want we konden bij 
beide partijen de eerste prijs mee naar huis nemen. De smaak hadden we 
helemaal te pakken. Dus op 1 mei maar naar Epe. Dit was een superzwaar 
toernooi. In de enkel moest ik het opnemen tegen een hoofdklasser helaas, ze 
was toch iets te goed. Dan maar gokken op de mix met Patrick. De 1

e
 ronde 

gingen we door. De 2
e ronde was net te zwaar. Dus konden we naar huis.  

Op het toernooi in Gaasperdam werden Patrick en ik gevraagd om mee te 
gaan naar Duitsland naar een toernooi. Dit toernooi zou op topniveau worden 
gespeeld, maar het ging om de lol. Dus ja gezegd. Zo gezegd zo gedaan en 
vrijdag 9 mei in de auto met een tentje en luchtbedden achter in op naar 
Duitsland op naar Speyer. Hier was een teamtoernooi. Een team bestond 
officieel uit 2 heren en 1 dame en er werd een damesenkel, herenenkel, 
herendubbel en een mix gespeeld. Gelukkig mochten we toch wat lager spelen 
en werden we bij Duitsers in een team gezet. In Duitsland speel je alleen met 
verenshuttles dus voor mij was dit nieuw en mijn eerste toernooi met veren. 
Vrijdag kwamen we aan hebben we ons tentje opgezet. De volgende dag 
moesten we om half 10 in de zaal zijn en moesten we spelen tot ongeveer 6 
uur ‘s avonds waar we eerst nog kruisfinale moesten spelen. Met deze 
kruisfinale werd besloten of je naar de winnaarspoule mocht of de 
verliezerpoule. De volgende dag moesten we ons tentje al weer afbreken en 
moesten we om 11 uur in de zaal zijn. Daar mochten we strijden voor de 1

e
 tot 

4
e plek. Helaas wonnen we deze dag niet veel wedstrijden en werden we toch 

4e. Erg leuk toernooi, vooral omdat hier ook Fransen, Belgen, Zweden, 
Duitsers en Nederlanders aan mee deden. 



 2

Al met al dus reden genoeg om volgend jaar weer regelmatig een toernooi te 
bezoeken. 
 
Nelly Stoffer 

  
Woordzoeker 
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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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De jarigen van dit seizoen  
 

  Juli         

1 Erik Leutscher 16 Jaëla Slijkhuis 

1 Attila Ruszó 18 Marc Veldkamp 

1 Christiaan Meijer 22 Yoeri Kroon 

3 Marijke Voerman 24 Susan Hennink 

3 Anouk van den Berg 27 Bert Vierhout 

6 Manon v.d. Berg 28 Bjorn van Veelen 

6 Isabel Jonker 29 Thomas de Bruin 

7 Joyce Plaggenborg 30 Marjan Timmermans 

10 Erik Vredeveld 30 Erik Schep 

11 Henry Raggers 30 Erik Weerd 

16 Berta Bakker   September   

18 Leon Schouten 3 Henk de Boer 

20 Bertina Grootkarzijn 3 Vincent Koele 

22 Steffi van der Zwaag 3 Jeroen Bouw 

24 Manuel vd Veen 8 Marius Goedegebuure 

24 Marieke Vis 8 Nelleke Foppen 

25 Gerda Mulder 13 Robin Baars 

27 Henk Jan vd Voort 16 Lammert Wemeijer 

28 Anja Beek 17 Willy de Weerd 

29 Dennis Edwards 19 Gea Gellaerts-van der Hoek 

  Augustus   19 Patrick van Kleeff 

1 Freek Kroese 19 Rozanne Uijttenbroek 

3 Nelly Stoffer 21 Bert van Zweden 

6 Esther Gouman 26 Wilco ten Have 

8 Wim Engeltjes 27 Mirjam Hoogendoorn 

10 Corry Reiman 27 Daniëlle Mik 

12 Joachim Plaggenborg 28 Richard Rutgers 

12 Jochem Groothuis    

14 Chantal Koolhaas    
 

Allemaal gefeliciteerd namens BC Hellas! 
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