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Stukje van de redactie

Beste lezers, 

Daar is hij dan weer, het nieuwe clubblad van het nieuwe seizoen 2008/2009. 
Deze keer voor de leden digitaal. Zoals te zien is, is er weinig veranderd aan 
het clubblad, maar nogmaals nieuwe ideeën zijn altijd welkom bij de redactie. 
Mocht je zelf een keer een stukje willen schrijven, dan is dat natuurlijk ook van 
harte welkom!

Vergeet je niet aan te melden op de website. Vanaf heden wordt er bij 
belangrijke mededelingen een nieuwsbrief verspreidt via e-mail. Wanneer je 
niet staat geregistreerd op de website zul je deze nieuwsbrief ook niet 
ontvangen. Registreer je dus snel, wanneer dit niet lukt 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
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……..en de trainer wedstrijdspelers.

Weer een nieuw seizoen en dus ook het eerste clubblad.

Welkom aan alle nieuwe leden die al sinds begin september gestart zijn met de 
badmintontrainingen. Bij de senioren opnieuw een leuke, enthousiaste groep. 
Als alles naar wens verloopt, stromen ongeveer acht nieuwe leden in.
Bij de jeugd eenzelfde beeld, dus ook ongeveer 8 nieuwe jeugdleden, van wie 
een enkeling al eerder badmintonlessen hebben gevolgd en mogelijk al snel 
inzetbaar zijn voor de competitie.
Als we alle leden bij elkaar optellen, gaan we toch al weer richting 200 leden.
Bij de wedstrijdspelers zijn we na 2 trainingen in de Brake, nu aan de slag 
gegaan in de nieuwe sporthal in t’ Harde. Dit is een duidelijke verbetering ten 
opzichte van de oude sporthal “ De Beemd “ in t’ Harde. Ook de contacten met 
de nieuwe beheerder verlopen naar wens. In aanloop naar de competitie 
hebben 4 teams van B.C. Hellas een oefenwedstrijd gespeeld tegen een team 
van B.V. Putten. Beide verenigingen zijn content met deze oefenwedstrijden en 
we zijn al uitgenodigd door B.V. Putten volgend jaar bij hun de 
oefenwedstrijden te spelen. In de competitie zijn nu twee speelronden 
gespeeld met redelijk positief gevolg. Wat wel opvalt, is het kleine aantal 
recreanten op de vrijdagavond. Meer competitieteams dit seizoen is daar mede 
debat aan. In ieder geval zijn er op dit moment voldoende banen vrij om alle 
wedstrijden binnen de gehuurde tijd te kunnen spelen. Inmiddels heeft de 
A.L.V. plaatsgevonden in de vergaderkamer van de Brake. In verband met het 
geven van de training aan de nieuwe senioren heb ik maar een deel 
meegekregen. De opkomst van leden was erg laag, maar dat kan ook positief 
uitgelegd worden. Geen klachten, geen opkomst leden. Wel blijven er 
aandachtspunten zoals mogelijk het zoeken van een nieuwe voorzitter die 
binnen 3 jaar moet aantreden en het financiele aspect als er op een bepaald 
moment een betaalde trainer voor de senioren moet aantreden. Toch heeft 
onze penningmeester afgelopen seizoen kunnen afsluiten met een positief 
resultaat. Nelly Stoffer heeft zich aangemeld als kandidaat voor de 
trainerscursus van de NBB. Nu maar afwachten waar een eventuele cursus 
gaat starten en of dit allemaal haalbaar is. 
Ook gaat Nelly de scholen in Nunspeet benaderen met het voorstel een 
gymles in te ruilen voor een badmintonles van B.C. Hellas. Een goed initiatief, 
waar mogelijk op termijn weer nieuwe jeugdleden uit te voorschijn komen.
Advies aan leden is de activiteitenkalender in de gaten te houden, zodat je 
weet wanneer de sporthal gesloten is.

Dit was het dan weer voor deze ronde.

groet,

Henk Beijert. 
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Nieuw van de secretaresse

De volgende nieuwe badmintonners heten we van harte welkom bij onze 
vereniging.

Bij de jeugd:

Laurens Vis
Christianne Prins
Rebekka Soerahi
Pascal Zoet
Swen Nijboer

Bij de senioren:

Claudia Meines
Jasmijn Jacobs
Karin Bosman
Gerben van de Kolk

Met sportieve groeten, Gea Gellaerts.
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Geboorekaartje

Jaïro en Francien Pijnacker Hordijk
Prins Hendrikerf 17, 8071 NT Nunspeet

06-149 59 459, koepijn@gmail.com
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Peter’s column 

Badmintondesign

Een shuttle, het is zo'n lullig ding. Als je het weggooit, lazert het na een paar 
meter weer naar beneden. Het is een stukkie kurk met daarin een paar 
veertjes. Eén voor één vastgezet met wat lijm. Eigenlijk stelt het allemaal niks 
voor. Wat heb je er aan in het dagelijks leven?

Een racket. Een waardeloos stukkie ijzer met wat gaas aan de binnenkant. Wat 
je er mee kunt? Je kunt het nergens voor gebruiken in huis. Ook voor in de tuin 
is het een waardeloos object. Kijk nou eens naar de vorm. Welke talentloze 
ontwerper heeft ooit nagedacht over de vorm van een racket? Een stokkie met 
daarop de stupide vorm van een ei. Vind je het gek dat er zo slecht gedacht 
wordt over badminton?
En dan dat touw in het midden van dat ei. Wat een ongeïnspireerd stuk 
breiwerk. Ongelofelijk zeg, had men daar nou niet even een leuk patroontje 
voor kunnen bedenken? Alles recht toe, recht aan.

De lijnen van het veld lijken wel gejat van het tennis. Een rare wirwar van twee 
serveerlijnen, en dubbele zijnlijnen. Enige logica in dit ontwerp is ook ver te 
zoeken.

En dan het net. Dat lijkt helemaal nergens naar. Het hangt te laag voor 
volleybal en te hoog voor tennis. Behalve dat, kun je het ook nergens anders 
voor gebruiken. Vissen zwemmen er doorheen en als hangmat is het ook niet 
erg doeltreffend.

Eigenlijk heb je aan al deze spullen helemaal niks. Waardeloze troep. Dat zou 
je zelfs op koninginnedag nog niet aan de straat zetten.
Maar het leuke van badminton, is dat je deze spullen samen moet voegen tot 
een leuk spelletje. De één noemt het sport, de ander ontspanning. Maar het is 
zeker dat niemand zich druk maakt over het aftandse vakwerk van de 
materiaal ontwerper. Want hoe men ook probeert, echt stoer zal het er nooit uit 
zien. Gelukkig maar.
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Bespanningen 

Je hebt je bespanning stukgeslagen en weet niet wat te kiezen? 
Of je hebt een racket gekocht zonder fabrieksbespanning? 
Dit artikel helpt je op weg om een bespanning te kiezen die bij je 
speelstijl en jouw eisen past. De bespanning bepaalt in grote mate het 'gevoel' 
van een racket.  Als je een nieuwe racket koopt, zit er vaak al een bespanning 
op.  Op de duurdere rackets zit meestal geen bespanning dus die kan je 
dan zelf kiezen.

We beginnen met de dikte van een snaar. Die ligt ergens tussen de 0,65 en 
0,85mm. In het algemeen geld: hoe dunner de snaar, hoe beter de controle. 
Dunne snaren hebben echter de neiging veel sneller te breken, zeker bij een 
aanvallende speelstijl. 

De sterkte van bespanning is ook erg belangrijk. Beginners starten best zo rond 
de 8kg. Een lagere spanning vergroot het zogenaamde trampoline-effect. 
Hierdoor heb je meer tijd om de pluim goed te raken en valt een pluim niet 
onmiddellijk dood als je niet hard genoeg slaat. Ook kan je op die manier 
makkelijk hard slaan. 
Ga je je racket harder bespannen (9-11kg) dan kan je pluimen nauwkeuriger en 
harder slaan, maar enkel als je voldoende kracht hebt. Het is dus niet zo dat je 
met een hogere spanning altijd harder kan slaan. Hoger gaan dan 11kg is 
alleen weggelegd voor professionele spelers. Dit ligt ook boven de maximaal 
aanbevolen spanning van de meeste rackets.

De meeste badmintonmerken verkopen wel snaren, maar Yonex en Ashaway 
zijn zowat het best vertegenwoordigd. Beide merken hebben een ruim aanbod 
en hun snaren zijn kwalitatief erg goed.
Ashaway bied van iedere snaar een iets dikkere versie aan die dan ook wat 
langer meegaat. 
Yonex heeft een ruimer aanbod, maar is in het algemeen ook wat duurder.

Tot slot vermeld ik hieronder de eigenschappen van een paar snaren:

- Yonex BG-65: de standaardbespanning van Yonex, gaat erg lang mee maar 
verliest snel zijn spanning. 
- Yonex Ti-snaren (oa. BG-65Ti en BG-68Ti): Deze snaren voelen erg hard aan 
maar behouden hun spanning redelijk goed en ze hebben een goede controle.
- Yonex BG-80 en BG-85: de BG-85 is zowat de beste (en duurste) snaar van 
Yonex en gaat erg snel stuk. De eigenschappen van de BG-80 zijn ietsje 
slechter, maar hij gaat wel een beetje langer mee. Beide snaren behouden hun 
spanning goed, hebben een uitstekende controle en leveren voldoende kracht.
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Het nieuwe competitie seizoen

Hallo beste Hellas spelers,

Het nieuwe seizoen is al weer een tijdje begonnen en iedereen is weer fanatiek 
in de weer met zijn of haar racket. Eventueel zelfs nieuw materiaal misschien?
Het begin van een nieuw badminton seizoen betekent echter ook een nieuw 
competitieseizoen en met dit verhaal wil ik jullie op de hoogte stellen van dit 
begin.
De eerste wedstrijden zijn al weer geweest, maar natuurlijk hebben de 
competitiespelers eerst een aantal trainingen gevolgd bij Henk Beijert. 
Daar na een vakantie de conditie van de meesten toch al behoorlijk is gedaald, 
werd er veel aandacht besteed aan het opbouwen daarvan. Ook een aantal 
spieroefeningen werd door Henk uit de kast gehaald. 
Na een aantal keren flink onderworpen te zijn aan behoorlijke spierpijn en 
vermoeidheid, werd het dan toch tijd om de eerste oefenwedstrijden te spelen. 
En wel tegen onze ‘partners in crime’ Putten. Henk heeft deze partijen voor ons 
geregeld en naar mijn mening waren het leuke en sportieve oefenwedstrijden 
die ons geholpen hebben om weer in het wedstrijdritme te komen. Henk: 
bedankt!
Bij de wedstrijden zelf hebben zich echter ook een aantal veranderingen 
voorgedaan. Wel te verstaan in de volgorde van spelen als in de uiteindelijke 
uitkomst. Wat de verandering in volgorde betreft, is het nu de bedoeling dat de 
herendubbels als eerste gespeeld worden gevolgd door de dames dubbel. Dan 
komen de enkels. HE1, DE1, HE2 en DE2. En als afsluiting nog steeds de 
mixen. Van de meeste spelers heb ik toch wel gehoord dat ze dit prettiger 
vinden, omdat je nu de kans krijg om eerst lekker even warm te worden met z’n 
tweeën op de baan, i.p.v. meteen er vol tegenaan te moeten in je enkel.
Wat de uitkomst betreft is het als volgt. Iedere wedstrijd geld als een punt. Dat 
was eerder ook al zo, maar als je dan won met 5-3 bv, had jij 2 wedstrijdpunten 
en je tegenstander geen. Nu is het echt 5 punten tegen 3 punten. Jullie zullen 
dus wel begrijpen dat er nu echt voor iedere wedstrijd geknokt dient te worden!
Maar de eerste speelweken zitten er echter al weer op en ik vind dat alle teams 
het best behoorlijk doen. Ik hoop voor iedereen op een goed seizoen en wie 
weet zit er dit jaar weer een team tussen dat kampioen word. Maar 
belangrijkste is en blijft: houd plezier in het spelletje en blijf altijd sportief!
Voor de competitie spelers, heel veel succes nog! En wat de recreanten 
betreft, ook jullie wens ik veel plezier ook met eventuele toernooien!

Denise Beekman 
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Tips van toppers: Het een- tweetje (Badminton Revue)

Niet sportief, maar wel nuttig, is het Eén-Tweetje. Het Eén-Tweetje is een 
niemendalletje onder de Tips van Toppers en dient te worden toegepast aan 
het begin van dubbelpartijen waarbij u zojuist de toss heeft verloren.

Bij het Eén-Tweetje staat uw voorspeler zo strak tegen de voorste lijn dat hij 
bijna voorover valt. U zult zien hoe uw tegenstander zich verbaast over de door 
u gekozen positie. Zij zal het eerste en o zo belangrijke punt van de partij in 
haar bezit rekenen. Geheid, er komt een flikservice. Op dit moment slaat de 
achterman toe. Hij springt naar de shuttle en levert een vernietigende smash af. 

De sympathieke tegenstander zal de humor van dit vondstje inzien en er na 
afloop van de partij zijn waardering over uitspreken. De wedstrijd zal in een 
ontspannen sfeer verlopen. De onsympathieke tegenstander daarentegen zal 
luidkeels protesteren, hetgeen u natuurlijk met schouderophalen beantwoordt.

Maar pas op! Het uitvoeren van het Eén-Tweetje vereist een goede 
communicatie tussen beide spelers. Zo werd dit ludieke trucje eens toegepast 
door het fameuze dubbel Rink/Van Akkeren tijdens het Camping Gas Invited 
van Slochteren. Helaas had Rink van Akkeren niet op de hoogte gesteld van 
zijn snode plan waardoor van Akkeren op de flikservice naar achteren stormde 
en daarbij Rink, die juist vernietigend wilde uithalen, torpedeerde. Rink vloog 
door het kantineraam en belandde in het Bingo Invited, waar hij met de rollade 
aan de haal ging. Insiders noemen sindsdien het Eén-Tweetje ook wel 
gekscherend de Rink-opening.

Op de eerstvolgende training van Olympia zal de bovengenoemde rollade 
worden verdeeld onder de spelers die zover voorover kunnen hellen dat hun 
neus de netrand toucheert. Competitiespelers worden verzocht het Eén-
Tweetje toe te passen in de eerstvolgende uitwedstrijd tegen inferieure 
tegenstanders van minne verenigingen uit armzalige dorpen buiten de Stad.

Mensen,  Johan Cruijff was ook geen lieverdje maar zonder het Eén-Tweetje 
met Jesper Olsen in de penalty tegen Helmond Sport zou deze markante 
persoonlijkheid zonder meer in de vergetelheid zijn geraakt.
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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 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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Het bankpraatje

Naam Denise Beekman 
Beroep Studente Leraar voortgezet onderwijs 

Duits en Geschiedenis
Getrouwd     Nee, ook geen relatie.
Geboortedatum/plaats 19 april 1987 te Zwartsluis
Heb je kinderen? Nee
Wat zijn je hobby’s? Lezen, tekenen, kleien, puzzelen, 

computer (msn) en badmintonnen 
natuurlijk! 

Hoelang zit je al op badminton? Bijna 10 jaar
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen?

Ik ging van volksdansen af en mocht niet 
op scouting. Dus zei m’n moeder: 
waarom ga je niet op badminton zoals je 
vader? Ik: is dat een sport? En zit mijn 
vader daar op?! Geweest en sindsdien 
verslaafd!

Speel je op beide avonden? Sinds dit seizoen wel ja en competitie 
training op dinsdag en eventueel een 
wedstrijd er bij.

Wat vind je van deze avond? Woensdag is altijd lekker druk. Vrijdag is 
vaak rustiger, maar wel gezellig!

Doe je nog aan andere sporten? Af en toe hardlopen voor de conditie.
Wat vind je van de toernooien? Erg gezellig, vooral de derde set aan de 

bar!
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro?

Goede doelen voor dieren sponsoren en 
de rest aan de kant zetten voor huisje, 
boompje,  beestje.

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt?

De eerste competitie wedstrijd waarin we 
in totaal van alle 8 de wedstrijden maar 
13 punten hebben weten te pakken!

Wat is je lievelingseten? Spaghetti
Favoriete muziek? Veel verschillende soorten, te veel om 

op te noemen!
Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club?

Gezellig en sportief met elkaar op de 
baan blijven staan!

Door: Hanny Westhuis 
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De jarigen van die seizoen 

 Oktober   December  
3 Jaap Madern 1 Peter van Schie
6 Jopie Hup 2 Jim van Beek
6 Jurian Mensink 4 Cora van Veelen
7 Veronique Hop 4 Kevin Mensink

11 Gerjan v.d. Berg 4 Jeffrey Mik
11 Juliet van Wijhe 6 Meine de Boer
12 Dinanda Fidder 7 Henk van der Linden
15 Marieke Meijer 11 Karel van de Brake
19 Connie Mulder 14 Gert Westerink
23 Henk Beijert 15 Henk vd Heide
25 Geertje Ebbers 16 Linda Koele
30 Rina Mik 16 Arie van Eijnsbergen
30 Priscilla Jairam 17 Aalt Westhuis
31 Sarissa van Beekhuizen 17 Jessica Westhuis
 November  18 Rick Bax

3 Kim ter Hoeven 19 Maartje Hagenbeek
5 Rick Deijs 19 Andries vd Kolk
6 Ffrancien Pijnacker Hordijk 21 Kees van Roekel
8 Ghyslaine Heijdeman 21 Iris van den Broek

10 Dennis van Putten 23 Kelly Onderwater
11 Martin Westhuis 24 Annemarie Veenstra
11 Lianne Franken 24 Rebekka Soerahi
12 Jeroen Baars 27 Riccardo Busser
16 Marianne van Voorst 28 Betty Jongsma

17 Wilma Heerens-den Besten 30 Hennie
Kluinhaar-van 
Meerveld

18 Ingmar Vrieze 30 Justin Hengeveld
20 Annyck Jansen 31 Malu Brakenhoff
23 Carola Ubink 31 Hanny Westhuis
23 Esther vd Voort
25 Marije Vroom
26 Marianne van Putten
27 Niels Hak
28 Lloyd Veira

Allemaal gefeliciteerd namens BC Hellas!
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