
 
 
 

 
 

 

 
 

           Jaargang 28 – nummer 10, November 2005 



 2 
 



 3 

 

 
 

 

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

Vertegenw. 
Woensdag 
recreanten 
Hanny Westhuis 
Prins Alexandererf 
38 
8071 NP Nunspeet 
Tel.: 0341-254575 
hannywesthuis@gm
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Stukje van de redactie 
 
Beste leden, 
 
Hier is hij weer het laatste clubblad van 2005. Er staan een  
aantal nieuwe adverteerders in en het nieuwe logo op de voorkant is  
natuurlijk opvallend. In het clubblad kunt u een formulier vinden over  
de shirtjes van BC Hellas. Er moest een logo op de shirtjes komen, dus  
hebben we meteen maar gekozen voor een nieuw logo. 
 
De redactie 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl 
Jeroen Jongman (jeroenjongman@yahoo.co.uk) 

 
 
 
 
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
2 december 2005 sinterklaastoernooi jeugd De Brake 
23 december 2005 kersttoernooi De Brake 
30 december 2005 Kerstvakantie, geen speelavond jeugd 

(18.00-20.30), wel volwassenen 
De Brake en 
De Feithenhof 

6 januari 2006 Kerstvakantie, geen speelavond jeugd 
(18.00-20.30), wel volwassenen 

De Brake en 
De Feithenhof 

24 februari  2006 Voorjaarsvakantie, geen speelavond 
jeugd (18.00-20.30), wel volwassenen 

De Brake en 
De Feithenhof 

25 maart 2006 Jeugdtoernooi De Brake 
8 april 2006 clubkampioenschappen (finales) De Brake 
14 april 2006 Goede vrijdag, geen speelavond voor 

ieder 
De Brake en 
De Feithenhof 

5 mei 2006 meivakantie en feestdag, geen 
speelavond voor ieder 

De Brake en 
De Feithenhof 

16 juni 2006  Slottoernooi  De Brake 
 
Voor up to date en verdere informatie  zie www.bchellas.nl

mailto:(westhuis@xs4all.nl
mailto:(jeroenjongman@yahoo.co.uk)
http://www.bchellas.nl
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Nieuws van de voorzitter 

 
B.C.Hellas  heeft nu ongeveer 200 leden, waarvan de helft bestaat uit 
jeugdleden. 
Nog steeds druppelen er nieuwe seniorleden binnen, die we van harte welkom 
heten. 
Bij de jeugd zijn we nu wat terughoudend om nieuwe spelers toe te laten, 
omdat de nieuwe jeugd die begin september is binnengestroomd bezig is/was 
voor het eerste BOB’s diploma ( Basis Opleiding Badminton). Op vrijdag  11 
november hebben ongeveer 25 jeugdleden examen gedaan en zij zijn allen 
geslaagd. Proficiat!!!  
Nieuwe jeugdleden zijn met ingang van januari 2006 weer welkom en hebben 
we weer voldoende kader om nieuwe leden op te vangen. En juist dat kader bij 
de jeugd is van groot belang voor de opvang en begeleiding van onze 
jeugdleden. Het gaat dan om Nelly en Wilma Stoffer, Stephan Lunenborg, 
Harm Jan van de Vosse, Jeroen Jongman, Denise Beekman ( helaas nog 
geblesseerd ) en een aantal spelers waar een beroep op kan worden gedaan 
zoals Hanny Westhuis, Angelique, Ilona en hij/zij die ik misschien nu vergeten 
ben ( excuus). 
Ook zijn we erg blij met een aantal nieuwe adverteerders, die ons op deze 
wijze in staat stellen het clubblad in stand te houden. 
Wat heeft er zich in de afgelopen periode zoal voorgedaan. 
Een aantal begeleiders van B.C.Hellas hebben in Zeewolde onder leiding van 
een bondstrainer les mogen geven/bijwonen aan minibadmintonners  
Ook behoort het herfsttoernooi al weer tot het verleden en ik verwacht dat 
verderop in dit clubblad een verslag staat met o.a. de prijswinnaars. Het 
toernooi was goed bezet en liet veel goede partijen zien. Hanny en Agnes 
bedankt voor jullie inzet voor een goede organisatie. 
De gehouden A.L.V verliep in een sneltrein vaart en gelukkig bleef het bestuur 
compleet. 
Het verloop in de kompetitie bij de senioren gaat naar wens. Team 1 kan/zal 
zich handhaven denk ik in de tweede klasse. Team 2 staat mee boven aan en 
team 3 staat al een aantal wedstrijdpunten los van nummer 2. 
Toch gebeuren er ook “ merkwaardige” zaken binnen onze club, waar je als 
bestuur geen grip op hebt. Er is in ieder geval 1 speler binnen Hellas die blauw 
bloed in zijn schoenen heeft. Ik heb de sporen gezien en gevolgd en weet nu 
wie deze speler is. 
Daarnaast is een speler erg inventief om aan een nieuw racket en nieuwe 
sportkleren te komen. Men zette zijn complete sporttas op het elektrisch 
fornuis, men stelle de aanknop in en een uur later ben je genoodzaakt nieuwe 
spullen aan te schaffen. En dan nog alle ( shuttle) liefdes die opbloeien binnen 
onze vereniging. Die koppeltjes zijn bijna niet meer te tellen en ik stel voor om 
hier een nieuwe rubriek van te maken. Wie pakt de handschoen op ? 
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Op advies van een speler van Hellas heb ik kontakt gehad met Arnold den 
Dikken van Meijers Sporthuis en we hebben de intentie uitgesproken om aan 
het eind van dit seizoen of in het begin van volgend seizoen op een avond in 
de Brake een racket/sportschoenen instuif te houden. Je kunt dan eerst in de 
praktijk de rackets testen en uitleg krijgen en bij aanschaf van een racket en/of 
sportschoenen korting krijgen op de prijs. In april kom ik hier zeker op terug, 
maar u/jij weet het al op voorhand. Op 14.11.05 is er overleg geweest met de 
verenigingen uit onze regio en Eliene Coene, badmintonconsulent en dhr Tony 
Kerkhof, die het competitiegebeuren regelt. 
De competitie kalender 2006 / 2007 geeft aan dat de competitie start in de 
week van 18.09.06 en doorloopt tot 28.01.07. In de herfstperiode is er 1 week 
vakantie gepland. Het Dutch Open is gepland voor de periode van 06.11 t/m 
11.11.06.  
Zo, dat was het laatste nieuws van het bestuur. 
 
met sportieve groet, 
Henk Beijert.    

 
Nieuws van de jeugdvertegenwoordiger 

 
Beste sportvrienden, 
 
Zo we zijn weer even bezig. We hebben al weer heel wat nieuwe leden gezien. 
Welkom allemaal. Bij de jeugd zijn de nieuwe leden al weer klaar gestoomd 
voor het slaan van het eerste diploma. Dit gaan wij slaan op vrijdag 11 
november. 
Ook hebben we de grote clubactie al achter de boeg. De jeugdleden zijn de 
straat op gegaan en langs familie leden om loten te verkopen. We hebben in 
totaal 275 loten verkocht. Een lot kostte €2,50 en hiervan gaat €2,- naar de 
club. Nicole Tanis had maar liefst 29 loten verkocht, wat ook meteen het 
hoogste aantal verkochtte loten was van dit jaar. 
Jeugdleden hartelijk bedankt voor het verkopen. 
De competitie is weer begonnen. Bij een aantal teams gaat het heel goed en 
dat is leuk om te zien. Wil je ook eens een wedstrijd van de jeugd bekijken dan 
kunt u op vrijdagavond vanaf 18.00 uur terecht in sporthal de Feithenhof. 
Ook komen de eerste toernooien er weer aan. Op 26 november zullen we weer 
met een aantal niet competitiespelende jeugd naar Heerde gaan. Heb je je niet 
ingeschreven dan is het toch leuk om te komen kijken op 26 november vanaf 
9.00 uur in de Faberhal.  
Ik hoop jullie weer genoeg te hebben geïnformeerd voor nu.  
Ik wens jullie weer de sportieve groeten. 
 
Met vriendelijke groeten  
De jeugdvertegenwoordiger 
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Nieuws van de trainer 
 

Badminton wordt gespeeld op een veld van 15 cm, namelijk de afstand tussen 
je oren. 
Badminton is denken, plannen maken en snel beslissingen nemen. Het 
gereedschap van de speler zijn de slagen, de bewegingen en de 
verplaatsingen. Verder speelt mee badmintonprobleem herkenning en 
probleemoplossing. 
Elke wedstrijd telt. Winnen is winnen en verliezen is verliezen, dus : 

- geen verstop/vluchtgedrag, geen excuses 
- leer van verlies en winst 
- leer omgaan met verlies 

Winnen staat centraal, los van amusementswaarde, stijl van spelen of mooie 
slagen. 
Verlies eerste set herkennen en in winst proberen om te zetten ( met 
bovengenoemde 15 cm). 
Winnaars zijn competent, hebben vertrouwen en zelfvertrouwen in succes! 
Vaak staat trainingsmentaliteit gelijk aan wedstrijdmentaliteit. 
Winnen doe je door: 

- zelf geen fouten te maken 
- fouten forceren bij je tegenstander 
- weten wat je wel en niet beheerst 
- observeren van je tegenstander en bedacht zijn op veranderingen door 

daar op de juiste wijze op te reageren ( denksport!!) 
Steeds komt de vraag terug: welk doel wil de speler bereiken ? Wat is zijn/haar 
ambitieniveau? Wat is nodig om de beste te willen zijn ? b.v: 

- technische expertise 
- tactisch bewustzijn 
- fysieke fitheid 
- mentale hardheid 
- kwaliteit van leven. 

De trainer/coach is een hulpmiddel om gestelde doelen te bereiken. De coach 
moet zijn spelers leren begrijpen en kennen en moet een trainingsomgeving 
scheppen die motiveert, ondersteunend en uitdagend is en moet de spelers 
overtuigen van hun kwaliteiten. 
De speler moet motivatie tonen, bereidheid om te trainen, sterke wil hebben 
om te winnen en onder druk zijn/haar concentratie kunnen behouden. Ook 
moet hij/zij in staat zijn om in fracties van seconden beslissingen te kunnen 
nemen om de wedstrijd in winst te kunnen afsluiten. 
Mogelijk is bovenstaande wat stof om over na te denken en je voordeel er mee 
te doen. 
 
Succes. 
Henk Beijert. 
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Nieuws van de secretaresse 

 
Wij heten een heleboel nieuwe spelers van harte welkom bij onze verenging: 
 
Bij de jeugd: 
 
Jildou Kemper 
Jessica van den Bosch 
Isabel Jonker 
Yannick Hagenbeek 
Jasper Foppen 
Iris van de Broek 
Wubbo de Koning 
Maarten en Hessel Groenewoud 
Drieske van de Dragt 
Elvira Bruynes 
Kevin Mensink 
Nelleke Foppen 
Lotte Herman en 
Patou Luyten 
 
Bij de senioren: 
 
Arjan en Hanna van den Hoorn 
Attila Ruszó 
Patrick Hoogendoorn 
Arie van Eijnsbergen 
Jaap Madern 
Reinalda Sanders en 
Martin Westhuis 
 
Met sportieve groeten,  
 
Gea Gellaerts. 
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Mededelingen van de woensdag en vrijdag 
vertegenwoordigers 

 
Het wil nog wel eens gebeuren dat er flesjes in de zaal blijven liggen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om de flesjes mee te nemen of weg te gooien. 
Er wordt op het bord af en toe informatie opgehangen,willen jullie daar ook op 
kijken. 
Als een shuttle niet goed is of kapot dit graag aan de vertegenwoordigers 
geven. 
Jullie kunnen dan een andere shuttle krijgen of eventueel zelf pakken als de 
kokers bij de kist liggen. 
Het is weleens gebeurt dat er shuttles uit de tas van de vertegenwoordiger 
wordt gepakt. 
Dit is niet de bedoeling. 
Graag willen we jullie ook vragen of je misschien iets wilt schrijven in het 
clubblad. 
Het hoeft niet perse over badminton te gaan,mag ook leuke mopjes of 
misschien wat tips. 
Voor verdere vragen kunnen jullie bij ons terecht. 
 
De woensdag en de vrijdag avond vertegenwoordigers. 
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Verslag kiekendief toernooi Lelystad 
 
‘s Morgens 15 oktober werden we door Jaap opgehaald om naar Lelystad te 
vertrekken. 
Het was wel vroeg,maar toen Wijnand eenmaal in de bus zat werden we dan 
ook goed wakker. 
(Joke Gerda Wim Jaap en ik Hanny) 
Freek Bertina Patrick en Nelly zijn met hun eigen auto gegaan. 
Eenmaal aangekomen in Lelystad moesten we ons melden. 
Er werden alleen maar mixpartijen gespeeld,en het ging om 2 gewonnen sets. 
Er was een aparte poule voor de wedstrijdspelers en voor de recreanten. 
Patrick Nelly Wijnand en Bertina zaten in de poule bij de wedstrijdspelers. 
Je was ingedeeld in een poule van 4 koppels. 
Waardoor iedereen in de ochtend 3 partijen speelde. 
‘sMiddags werden nieuwe poules samengesteld op basis van de tussenstand. 
Er deden in totaal 23 koppels mee. 
Omdat de opkomst niet zo groot was moesten we ook tegen onze eigen club 
spelen. 
Wijnand en Bertina tegen Patrick en Nelly dit was een leuke en spannnende 
partij die uiteindelijk gewonnen werd door Wijnand en Bertina. 
Jammer dat ze net niet in de prijzen zijn gevallen. 
Bij de recreanten moesten Freek en ik het opnemen tegen Wim en Joke,deze 
wedstrijd wonnen we. 
Jaap en Gerda hadden die dag ook goed gespeeld,ze hadden alles nog 
gewonnen net als Freek en ik. 
Dus uiteindelijk ging de finale tussen ons beiden. 
Dit was dan ook de laatste partij die dag. 
Freek en ik hadden de wedstrijd gewonnen. 
Jaap en Gerda zijn op de tweede plaats geëndigd. 
Na de prijsuitreiking zijn we met z’n allen  uit eten geweest. 
Deze dag hebben we dan ook heel gezellig afgesloten. 
Foto’s en films zijn te zien op de website van BC Hellas. 
 
Groet Hanny. 
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T-Shirt 

 
 

Met een aantal mensen in de vereniging hebben wij het plan opgepakt om 
clubshirts te maken. Voor de jeugd wordt dit in de kleur oranje, voor de 
volwassenen hebben we ook de kleuren aqua en zand. Het leukste is natuurlijk 
dat als we naar een toernooi gaan we dit clubshirt aan hebben, zodat iedereen 
kan zien van welke vereniging wij zijn. De shirts zijn voor de jeugd €10.00 en 
voor de senioren €12,50. de shirts zijn in verschillende maten te krijgen. De 
aqua, zand en oranje shirts zijn verkrijgbaar in de maten s, l, m, xl, xxl. De 
Oranje shirts zijn ook verkrijgbaar in de maten: 134, 140, 146, 152, 158 en 164.  
Wil jij ook zo’n clubshirt bestel dan nu, want we bestellen de shirts maar 1 keer 
in het jaar. Vul onderstaand bestelformulier in, omcirkel de maten en de kleur 
van jou keuze.  
Lever het bestelformulier in bij Nelly Stoffer of Gerda van Bronswijk voor 25 
november 2005. 
 

 
 

Bestelformulier clubshirt 
 
Naam: 
 
Kleur:  Oranje / Aqua / Zand 
 
Maat: 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 / s / l / m / xl / xxl 
 
Handtekening: 
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Regionaal jeugdtoernooi 
 
Op zaterdag 26 november wordt er in de Burgemeester Faberhal in Heerde 
een toernooi georganiseerd voor jeugdspelers die 
niet in een competitieteam hebben gespeeld. 
Iedereen moet om 9.00 in Heerde aanwezig zijn, en het 
toernooi duurt tot 13.30 uur. 
Het is een toernooi waaraan je ook kan meedoen als je nog 
niet zo lang op badminton zit. Je speelt met en tegen 
leeftijdsgenoten van ongeveer dezelfde sterkte.  
Je speelt elke keer met iemand anders in een 
wedstrijd van 11 minuten. 
Iedereen speelt meerdere wedstrijden en er wordt 
niemand kampioen. 
Je eigen bijdrage is € 2,=, voor een leuke en leerzame dag. 
Vul snel het strookje in en lever het uiterlijk 12 november in bij Nelly Stoffer 
Voor het toernooi hebben we ook ouders nodig die kunnen tellen en die willen 
rijden. Geef je dus snel op voor een gezellig toernooi. 
 
 

 
 

Inschrijfformulier toernooi Heerde 
 
Naam:  
…………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:…………………………. 
 
Ik speel……..jaar badminton 
 
Mijn ouders kunnen wel / niet rijden om ons te brengen en te 
halen 
 
Mijn ouders willen wel / niet mee om te tellen. 
 
Handtekening ouder:………………………. 
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Badminton blessures (deel 4) 
 
Spierkramp 
Oorzaak Treedt op bij een hoge belastingsintensiteit na gebrek aan 

training, bij vermoeidheid en specifieke inwendige processen. 
Spierkramp is een duursamentrekking met ontbrekende of 
onvoldoende ontspanning van de vezels. Tijdens deze 
toestand van spanning wordt de doorbloeding van de spieren 
tot een minimum beperkt. 

Symptomen Stekende pijn van de spieren. 
Behandeling Het rustig houden van de betreffende spier in een pijnloze 

positie. Vaak ziet men een behandeling door overtrekking van 
de verkrampte spier. Dit is echter niet correct omdat de toch al 
extreem gespannen spiervezel zodoende kan gescheurd 
worden en tot een verdere afsnoering van de bloedvaten kan 
leiden. Het warm houden en een wrijfmassage zijn 
aanbevolen. Pas nadat de kramp is verdwenen mag men terug 
beginnen met bewegingen. 

Preventie Goeie opwarming, goeie constructieve trainingen, niet te 
intensief starten, zeker niet in het begin van het 
badmintonseizoen. 

 
Spierpijn 
Oorzaak Slecht gedoseerde training, slechte of onvoldoende 

opwarming, belasting van spieren die het niet gewend 
zijn(zwaardere belasting, andere bewegingen). 

Symptomen 12 tot 48 uur na de training een pijnlijk gevoel in de spieren. 
Behandeling Regelmatig stretchen , een warm bad, lichte massage en lichte 

spierarbeid verminderen de verkramping en hebben een 
stijging van de doorbloeding tot gevolg.  

Preventie Goeie opwarming, goeie constructieve trainingen, niet te 
intensief starten, zeker niet in het begin van het 
badmintonseizoen. 

 
Spierverrekking of scheur 
Oorzaak Onvoldoende stretchen of opwarmen, onvoldoende training, 

koude zaal, oververmoeidheid, bij beenspieren meestal bij 
schuifpas naar voren en uitglijden, bij het plots starten en 
springen. 

Symptomen Afhankelijk van de ernst van de kwetsuur treedt op: locale 
drukpijn(hoe ernstiger hoe heviger de pijn), bij passief rekken 
voelt de speler pijn, bij een ernstige verrekking ontstaat er een 
zwelling(bij licht niet), bij ernstige blessure functioneert de spier 
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niet meer, bij een volledige scheur voelt men soms een deuk 
met daarnaast een bobbel van de gescheurde spier. 

Behandeling De ICE-regel toepassen, eventueel een arts bezoeken. 
Preventie Opwarmen, stretchen, optimale belasting van de spieren. 
Opmerking De zweepslag(scheur v.d. kuitspier) is een typisch voorbeeld 

van de spierscheur, de speler voelt dat iets zijn kuit raakt, pas 
na enkele dagen verschijnt een blauwe plek. 

 
EHBO kistje 
Een EHBO-kistje is onontbeerlijk voor een adequate behandeling van de 
verschillende blessures.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanwezigheid hiervan. Ze mag niet 
achter slot en grendel staan en is niet gesloten. Regelmatige controle en 
aanvulling van het kistje is een noodzaak. Volgende materialen zitten bij 
voorkeur in het kistje: 
· naalden of prikkers voor de blaren  
· splinterpincet  
· zwachtel (cambricz) 8 cm  
· elastische zwachtel 8 cm  
· elastische kleefzwachtel 6 cm  
· hydrofiele zwachtel  
· snelverband  
· driekantendoek  
· pleisters  
· gaaspleisterverband  
· tape  
· steriele gaasjes  
· watten (katoen)  
· watten (vet of synthetisch)  
· jodium/isobetadine  
· zeep  
· vaseline  
· veiligheidsspelden  
· verbandschaar  
· handschoenen (plastic)  
· zwaluwstaartjes  
· doek  
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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 € 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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Verslag van het herfsttoernooi 2005. 
 
Vanaf half negen liep de zaal lekker vol met de deelnemers en kon er nog even 
worden ingeslagen. 
Tegen negen uur werd door Henk, de voorzitter uitgelegd hoe het spelletje 
gespeeld moest worden en hierna gingen de 40 deelnemers van start. 
De eerste wedstrijd werd winnend afgesloten met een klein positief resultaat. 
Gelukkig mocht ik de tweede wedstrijd op de bank zitten, want dat was hard 
nodig na de eerste wedstrijd. 
Ook de tweede, derde en vierde wedstrijd werd gewonnen met een positief 
saldo. 
De laatste wedstrijd bleek achteraf de belangrijkste omdat er met een groot 
saldo verschil werd gewonnen. 
 
De eindstand bij de dames: 
1e plaats: Marijke met 8 punten en een saldo van + 48 
 
2e plaats: Bertina met 8 punten en een saldo van + 37 
 
3e plaats: Wilma met 8 punten en een saldo van + 32 
 
De eindstand bij de heren: 
1e plaats: Bert met 8 punten en een saldo van + 54 
 
2e plaats: Rex met 8 punten en een saldo van + 43 
 
3e plaats: Olaf met 6 punten en een saldo van + 41 
 
Het toernooi is wat mij betreft vlekkeloos verlopen en een aanrader voor alle 
leden. 
 
Met sportieve groeten 
 
Bert   
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Barbecue van de badminton jeugd 
 
Het is een beetje laat, maar zoals jullie misschien weten hebben we in juni 
weer de jaarlijkse barbecue voor de competitie jeugd gehouden. 
Het evenementje werd vorig seizoen voor de derde keer gehouden en vond 
weer bij ondergetekende thuis plaats. Je komt er pas achter hoeveel je moet 
regelen als je het in je eentje moet doen. Dat was dan ook het geval, maar 
gelukkig had ik over het algemeen aan alles gedacht (hebben we iets gemist 
mensen?) en hadden we genoeg vlees (alles is opgegaan!!). 
Er zijn uiteindelijk ongeveer 25 man op komen dagen. Die mensen moesten 
natuurlijk ook allemaal een stoel, tafel en ‘onderdak’ hebben om op/aan en 
onder te zitten. Daarom hebben we de grote partytent van de fam. Stoffer weer 
mogen lenen. De stoelen en tafels komen van Tuinmeubelbedrijf Elskamp. Zij 
waren zo vriendelijk om dit geheel kosteloos voor ons te doen, waardoor de 
prijs nog binnen de perken bleef, nl. €6,-. Fam. Stoffer en Tuinmeubel bedrijf 
Elskamp, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan ons evenementje!! 
De eerste mensen kwamen al binnen druipen toen ik met hulp van anderen, 
nog bezig waren met het ophangen van de versieringen en andere spullen. 
Ome Bob hadden we ook nog uitgenodigd, maar helaas was hij verhinderd, 
wat hem ook speet. We hopen daarom hartelijk dat hij de volgende keer 
misschien wel kan komen. 
De avond is goed verlopen, ondanks de warmte. Henk de Boer en Stephan 
beheerden het vlees op de barbecue en dat was ze soms wel een beetje heet. 
Toch hebben ze iedereen van goed doorbakken vlees voorzien J. 
Een muziekje er bij aan, iedereen gezellig aan de klets en uiteindelijk tegen 
een uurtje of 9 droop het langzaam af richting huis. Een enkeling is nog even 
gebleven om te helpen met opruimen. Ik dank jullie hartelijk! Na het opruimen 
nog een kleine after-party en toen gingen ook zij richting huis. 
Ik hoop dat jullie het, net als mij, als leuk ervaren hebben en dat jullie aan het 
eind van dit seizoen weer aanwezig zullen zijn. Maaaaaaaar… gelukkig zijn we 
net begonnen, dus tegen die tijd krijgen jullie dat dan wel weer te horen. 
Ow, misschien hebben jullie het al wel gezien, maar de gemaakte foto’s zijn op 
de internetsite te bezichtigen. Misschien sta jij er wel tussen dus het is de 
moeite om even te gaan kijken als je dit nog niet hebt gedaan!! 
 
Met vriendelijke barbecue groetjes, 
Denise Beekman 
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Het bankpraatje 
 
Naam Bert Vierhout 
Beroep Hoofdbedrijfsburo bij ministerie v. 

Defensie 
Getrouwd      Met Ellen 
Geboorteplaats Nunspeet 
Heb je kinderen? Ja ,Robert Paul en Mariëlle 
Wat zijn je hobby’s? Badminton postzegels verzamelen 

A.T.B sportvissen 
Hoelang zit je al op badminton? Ongeveer 6 jaar 

   
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Voor de gezelligheid ,je kunt je zelf 
afmatten. 

Speel je op beide avonden? Niet meer, alleen op vrijdag 
Wat vind je van deze avond? Iets fanatieker dan op woensdag 
Doe je nog aan andere sporten? A.T.B en gaat 2maal per week op de 

mountain bike naar zijn werk in 
Harskamp 

Wat vind je van de toernooien? Leuk gezellig, partijen zijn gelijkwaardig. 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

 Niet stoppen met werken ,een ander 
huis kopen 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

Geboorte van de kinderen 

Wat is je lievelingseten? Alles met rijst 
Favoriete muziek? Top 40  radio 538 
Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Lekker zo door gaan. 

 
Door: Hanny Westhuis 
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 De jarigen van dit seizoen zijn:  
 

 

 
 

Allemaal gefeliciteerd namens  
B.C. Hellas! 

 
December Januari 
1  Peter van Schie 
2  Jim van Beek 
4  Cora van Veelen 
4  Kevin Mensink 
6  Meine de Boer 
14 Gert Westerink 
15 Henk van der Heide 
16 Linda Koele 
16 Arie van Eijnsbergen 
17 Aalt Westhuis 
17 Jessica Westhuis 
19 Andries van de Kolk 
21 Kees van Roekel 
21 Iris van den Broek 
23 Kelly Onderwater 
24 Rebekka Soerati 
25 Gerjan Westerink 
27 Riccardo Busser 
29 Alfred Bultman 
31 Sander van Engelen 
31 Hanny westhuis 

5  Wilbert Magre 
10 Lars Onderwater 
13 Henk Stronkhorst 
14 Hessel Groenewoud 
15 Andre Hagenbeek 
15 Henk van Riesen 
21 Anthony Borsboom 
27 Arno van den Akker 
30 Jos van Leeuwen 
30 Boy Kuik 
 
 
 
 
 

November 
2  Andre Ubbink 
2  Jade Dammers 
3  Kim ter Hoeven 
5  Rik Deijs 
10 Dennis van Putten 
11 Lianne Franken 
12 Jeroen Baars 
12 Hans van Roekel 
16 Marianne van Voorst 
17 Wilma Heerens 
18 Ingmar de Vrieze 
20 Annyk Jansen 
23 Esther van der Voort 
25 Marije Vroom 
26 Marianne van Putten 
28 Michelle Gringhuis 
28 Lloyd Veira 
28Tiede van der Hoek  
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