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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@tiscali.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 
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Stukje van de redactie 
 
Beste leden, 
 
Het 1e clubblad van het nieuwe seizoen is weer gearriveerd. We hopen dat 
iedereen een goede vakantie achter de rug heeft en er weer helemaal klaar 
voor is om er dit seizoen weer alles van te maken.  Wij van de redactie 
proberen dit ook met het clubblad! 
 
De website: 
Ook dit jaar wordt er op de site www.bchellas.nl de competitieuitslagen 
bijgehouden en de teamindelingen kun je daar ook vinden in een 
overzichtelijke tabel. Neem dus eens een kijkje op de site en registreer je op 
het forum!   
Misschien is het ook leuk om een keer foto’s te maken op een wedstrijd of met 
de trainingen om op de site te plaatsen. Als je foto’s hebt kun je die sturen naar 
webmaster@bchellas.nl 
 
De redactie 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl 
Jeroen Jongman (jeroenjongman@yahoo.co.uk) 

 

Activiteitenkalender 
 

Datum Activiteit 

26 oktober  herfsttoernooi 
2 december                                            sinterklaastoernooi 
23 december kersttoernooi 

 
Voor up to date en verdere informatie  zie www.bchellas.nl 
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Geboortekaartjes 
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Nieuws van de voorzitter 
 
Het eerste clubblad in het seizoen 2005/2006. Wat zal het komende jaar ons 
brengen? 
In ieder geval alweer een aantal nieuwe leden die gestart zijn met de eerste 
trainingen. Succes en welkom bij B.C.Hellas. Maar bij de eerste jeugd kunnen 
we beslist nog wel wat leden gebruiken in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Willen 
alle leden eens in hun kennissenkring kijken of er nog nieuwe jeugdleden 
geworven kunnen worden ?  
Ook zijn alle teams inmiddels ingedeeld en op korte termijn start de competitie. 
In de Feithenhof spelen vaak 4 teams thuis en dat betekent dat er geen tijd is 
om banen onbespeeld te laten. Dus teamcaptains activeer steeds je eigen 
spelers, maar ook de tegenpartij om de pauzemomenten zo kort mogelijk te 
houden. Teamcaptains van de wedstrijdjeugd krijgen koker met nieuwe 
shuttles van mij. Wil je een nieuwe koker, bel me dan even rond een uur of zes 
s’avonds en we regelen dat je nieuwe shuttles krijgt. De oude shuttles wil ik 
graag  terug, want die shuttles gebruiken we weer bij de jeugdtrainingen. 
Ook in de Brake zal het op vrijdagavond kunnen voorkomen dat er overleg 
nodig is over de verdeling van de banen tussen wedstrijdspelers en 
vertegenwoordiger recreanten. Maar in goed overleg zijn we er nog altijd 
uitgekomen, dus dat houden we zo. 
Alle teams succes toegewenst in de komende periode. Ga voor sportieve winst 
in alle partijen. 
Wat we als B.C.Hellas nog meer kunnen gebruiken, zijn adverteerders voor 
ons clubblad. 
Heb je kontakten met bedrijven e.d. probeer dan eens een shuttletje op te 
gooien over dit onderwerp. Er zijn binnen Hellas zo veel vrijwilligers actief die 
zich pro deo opstellen. 
Een van die vrijwilligers is Denise Beekman die nu herstellende is van een knie 
operatie. Denise, snel herstel en beterschap toegewenst. 
Denkt u aan de komende Algemene Leden Vergadering op woensdag 21 
september om 20.00 uur in de Brake ? Iedereen hierbij van harte uitgenodigd. 
Copy voor het volgende clubblad inleveren voor 15 november 2005 bij Dennis 
Westhuis. (webmaster@bchellas.nl / westhuis@xs4all.nl) 
 
Zo, dit was het voor deze keer. 
 
m.vr.gr. 
 
Henk Beijert.    
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Nieuws van de trainer 
 

Na de zomervakantie tot de eerste competitiewedstrijd moet er vooral op de 
volgende onderdelen getraind worden ( hiervoor hebben we een 
ezelsbruggetje,genaamd CLUSK.Dit staat voor: C- coordinatie, L- lenigheid, U- 
uithoudingsvermogen, S- snelheid en K- kracht. Als je de trainingen van de 
afgelopen weken bekijkt, vind je veel onderdelen van CLUSK in de trainingen 
terug. Denk maar aan de 7 minuten loop, de tempo lopen, de sprintsituaties, 
het krachtcircuit e.d.   CLUSK kan per sport een verschikkende inhoud hebben. 
Snelheid bij de lange afstandslopen heeft een andere dimensie/impact dan 
snelheid bij badminton. Ook bestaan er verschillende vormen van snelheid 
zoals reactiesnelheid ( b.v. bij schijnslagen), versnellingsvermogen naar voren 
maar ook naar achteren ( hierbij weerstand overwinnen van b.v. je eigen 
lichaam), snelheidsuithoudingsvermogen ( bij hoeveel ralley’s kun je dezelfde 
snelheid vasthouden ?), anticipatiesnelheid( b.v. herkennen lichaamstaal 
tegenstander), motorische coordinatie snelheid ( b.v. het arm bewegen bij 
netspel) e.d. Bovenstaande dient dus getraind en onderhouden te worden met 
als doel een wedstrijd te winnen. Goede spelers zijn in staat om hun spel na 
een verloren eerste game om te buigen in winst in de tweede en derde game. 
Daarom zegt verlies in de eerste game van 15-3 of 11-2 nog niets over het 
eindresultaat. Het kan juist een valkuil worden de eerste game zo dik te 
winnen. Je denkt de wedstrijdpunten al op zak te hebben. Elke speler kan veel 
winst boeken om thuis na een nederlaag op papier te zetten waarom hij/zij 
heeft verloren en wat hij/zij daar tegenover gaat zetten in de return. Ook kun je 
dit met mij bespreken. 

Succes. 

Henk Beijert. 
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                   Nieuws van de woensdagavondvertegenwoordigster 
 
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. 
Het badminton seizoen is gelukkig voor vele weer begonnen. 
Voor sommige leek het een eeuwigheid te duren voor mij trouwens ook. 
Maar we kunnen er nu weer tegen aan. 
Voor de nieuwe leden onder ons heet ik jullie ook van harte welkom. 
Zoals jullie weten is Henk begonnen met de beginners training. 
Begin November wordt gestart met de gevorderden training. 
Er wordt vooral aandacht aan techniek besteed. 
Degene die hier aan mee willen doen kunnen zich bij mij opgeven 
De lessen worden op woensdagavond gegeven en wel door onze trainer Henk 
Beijert. 
Er wordt een week of 6 getraind. 
Verder wens ik iedereen een sportief seizoen. 
 
       Met vr. gr. Hanny 
 
 

Stukje van de jeugdvertegenwoordigers 
 

Beste clubgenoten, 
 
De vakantie is weer afgelopen en het nieuwe seizoen is aangebroken. 
Gelukkig hoorde ik van veel jeugdspelers. Dat betekent dus dat er weer veel 
enthousiasme is. Dat vind ik heel leuk, want voor aankomend jaar is er al weer 
heel wat gepland. Zo zijn er weer inschrijfformulier voor de Grote Clubactie 
uitgedeeld. We hopen ook dit jaar weer veel loten te verkopen. Op die manier 
kunnen we weer leuke dingen doen voor de jeugd. In oktober/ november staat 
er al een toernooi gepland in Heerde. 
Verder heb we al een aantal nieuwe jeugdspelers welkom mogen heten. Ik 
hoop dat jullie met veel plezier mogen komen. 
 
Heel veel sportplezier voor allemaal 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De jeugdvertegenwoordigsters 
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Algemene ledenvergadering 
 

Aan: Alle leden en de vier ereleden van B.C. Hellas 
Van: Bestuur B.C. Hellas 
 
 
Beste leden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden 
Vergadering (A.L.V.) op woensdag  
21 september 2005 om 20.00 uur. De A.L.V.  wordt gehouden in sporthal De 
Brake, Oosteinderweg 19 te Nunspeet. 
 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen A.L.V. d.d. 29-09-2004 
4. Jaarverslag 2004-2005 
5. Financieel verslag 2004-2005 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. - Vaststelling begroting 2005-2006 

- Vaststelling contributie 
8. Verkiezing bestuursleden 
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
Agendapunt 8: Verkiezing bestuursleden. 
Samenstelling van het huidige bestuur: 
Voorzitter    - Henk Beijert 
Penningmeester   - Peter van Schie 
Secretaresse    - Gea Gellaerts 
Vertegenwoordiger wedstrijdspelers - Marjan Timmermans 
Vertegenwoordiger woensdagrecr. - Hanny Westhuis 
Vertegenwoordiger vrijdagrecreanten - Wijnand van den Broek 
Vertegenwoordiger jeugd  - Nelly Stoffer 
 
 
 
Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Beijert en Hanny Westhuis. 
 
Kandidaten kunnen worden voorgedragen conform artikel 9, lid 2 van de 
statuten. 
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Verslag slottoernooi 2005 

 
Zoals alle jaren werd ook dit seizoen weer afgesloten met een slottournooi. 
Helaas waren er dit jaar weinig dames van de partij. Volgend jaar beter?! 
 
Iedereen moest 4 partijen spelen. 1 partij moest door de rechtshandigen onder 
ons met links worden gespeeld en door de linkshandigen met rechts. Dit zag er 
erg spastisch uit, maar na even wennen ging het bij een aantal mensen niet 
eens zo heel slecht. Bij sommigen ging het zelfs beter als anders! 
 
De winnaars op deze avond: 
 
Onder de heren: 

1. Pieter van de Ridder 
2. Jeroen Jongman 
3. Wim Engeltjes 

 
Onder de dames: 

1. Wilma Stoffer 
2. Gerlinda Knevel 
3. Joke van Ark 

 
Het was zoals altijd weer heel gezellig en ik wil de organisatie bedanken voor 
hun inzet. Deze keer werd Hanny bijgestaan door Agnes en Marjan. Bedankt! 
 
Na de prijsuitreiking werd deze gezellige avond voortgezet onder het genot van 
een aantal drankjes en heel veel warme hapjes in de bar. 
 
De groeten van Joke ! 
 

Verslag Olympische spelen in Epe 
 

Ter afsluiting van het badminton seizoen hadden  4 badminton verenigingen 
een mini Olyimpische Spelen georganiseerd, wat een beetje leek op een 
school sportdag. De opkomst was hoog . 
Omdat het die dag regende en de  spel onderdelen zich buiten afspeelde 
konden we nog niet beginnen. In de kantine werden de kinderen in landen 
teams ingedeeld en moest naar het 1e onderdeel, 
De onderdelen waren: hardlopen, kogelstoten, kogelslingeren, hoogspringen, 
verspringen, penalty schieten, dribbelen met de bal aan de voet, touwtrekken, 
en Jeu du Boule. 
Iedereen had het naar zijn zin mede doordat we 10 kaartjes kregen om wat 
gratis bij de bar te halen bijv.: Broodje knakworst, cola, chips, snoep enz. 
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Ons 1e onderdeel was hoogspring voor degene die over 1meter 10 kon 
springen kreeg 1 punt en over 1.20 was 2 punten. 
Elk team werd om een kwartier gewisseld en voor elk team was er ook een 
pauze om even bij te komen. 
Er waren veel onderdelen wat we nog nooit hadden gedaan zoals jeu du boule 
of kogelslingeren. 
We eindigden uiteindelijk 4e van de 12 net naast de prijzen maar het was 
vooral een leuke en sportieve dag om je lekker uit te leven  
 
 
 
Voor foto’s zie www.bchellas.nl 
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Badminton blessures (deel 3) 
 
Blaren 
Oorzaak Hand: bij het begin van het seizoen of bij beginners voordat er 

eeltvorming ontstaat, versleten grip, te veel knijpen in het 
racket.  
Voeten: draaien op de bal van de voet en/of de grote teen, 
schuiven in de schoen, plooien in de sokken(te groot) of 
versleten sokken(te dun laagje). 

Symptomen De opperhuid komt los van de daaronder liggende huidlaag, de 
ruimte hiertussen vult zich met vocht, soms ook bloed, de blaar 
scheurt soms open waardoor het vocht afvloeit, de vrijgekomen 
huidlaag is zeer gevoelig. 

Behandeling De blaar intact proberen te houden, doorprikken evt met een 
steriele naald, op open blaren evt ‘pasta lasar’ aanbrengen en 
afdekken met een pleister. 

Preventie Risicogebieden ‘tapen’, regelmatige pedicure(eelt verwijderen), 
goed materiaal, schoenen: de juiste maat met hakversteviging, 
sokken: goed passend, schoon en intact, racket: 
goedaansluitende en egale grip, juiste techniek. 

Opmerking Opgepast bij bloedblaren, grotere kans op infecties. 
 
Elleboogtendinitis 
Oorzaak Verkeerde techniek, verkrampt slaan, teveel knijpen in het 

racket. De pezen van de strekkers van de pols en vingers 
irriteren aan de buitenzijde door overbelasting. 

Symptomen Bij het slaan pijn aan de buitenzijde van de elleboog, drukpijn, 
doorstraling van de pijn naar boven- of onderarm, de pijn 
begint na het spelen, na de opwarming verdwijnt de pijn nog, 
maar bij chronische aandoeningen blijft de pijn aanwezig, 
bewegingen van de onderarm, pols en hand zijn pijnlijk. 

Behandeling Training aanpassen zodat zodat rustige ontspannen pijnloze 
slagen kunnen gespeeld worden, backhandslagen vermijden, 
elleboog koelen na de training, stretching, lichte massage, 
gebruik van een ‘tennisbrace’. 

Preventie Opwarmen, juiste techniek, ontspannen spelen, niet knijpen in 
racket, grip controleren op dikte en stroefheid. 

Opmerking Deze blessures kunnen lang aanslepen, door de slechte 
doorbloeding van de pezen duurt het herstel zeer lang, ook de 
schouder en de pols kunnen deze ontsteking oplopen. 

 
Enkelbandletsel 
Oorzaak Uit balans zijdelings op de voet landen bij het uitstappen, 

slechte coördinatie, slecht- niet steunende schoenen. 
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Symptomen De enkel zwelt op aan de buitenzijde van de voet, drukpijn, 
bang om de enkel nog te bewegen. 

Behandeling Bij zwelling moet de ICE-regel toegepast worden, +/- 20 min. 
koelen met ‘coldpack’ of in koud water. Dit beperkt het letsel, 
verzacht de pijn, reduceert de zwelling. Immobilisatie en 
compressie m.b.v. een drukverband. Voet hoog houden, sterke 
afkoeling van de voet vermijden. Bij aanhoudende pijn 
doorverwijzen naar huisarts of ziekenhuis. 

Preventie Bij vermoeidheid niet overbelasten, preventief tapen bij 
gevoelige spelers, dit belemmert wel de bewegingsvrijheid. 

Opmerking Sommigen hebben soepele enkels, het lijkt enkel of ze door 
hun enkels gaan. 
 
Knieletsel 
Oorzaak Verdraaiing van het kniegewricht, de voet staat gefixeerd op de 

grond terwijl het bovenbeen draait t.o.v. het onderbeen. 
Symptomen Hevige kniepijn, speler kan het been noch buigen noch 
strekken. 
Behandeling Pas de ICE-regel toe en onmiddellijk naar het ziekenhuis. 
Preventie Schoenen aanpassen aan de vloer, een klein beetje glijden 

met de schoen is nodig, een knie-brace kan herhaling 
voorkomen. 

 
Oogletsel 
Oorzaak Shuttle of racket in het oog. 
Symptomen Tranend oog, zicht beperkt, soms een bloeding in de voorste 
oogkamer. 
Behandeling Het oog dicht houden en laten tranen, evt vuil wordt hiermee 

verwijderd. Doorsturen naar het ziekenhuis als het zicht slecht 
blijft. 

Preventie Dubbelspelers mogen niet achterom kijken, eventueel een 
veiligheidsbril dragen, verhoogde concentratie van de spelers 
bij snelle slagenwisselingen(smashes en drives). 

 
Schaafwond 
Oorzaak Val op het badmintonveld. 
Symptomen Beschadigde, bloedende huid. 
Behandeling Wond laten bloeden zodat het vuil verdwijnt, naspoelen met 

water en afdeppen. Kleine wondjes vrij laten, deze genezen 
het beste als er lucht bij komt. Blijft de wond bloeden of zit ze 
onder de kleding dan afdekken met een steriel gaasje. 

Preventie Niets laten slingeren op of naast het veld(shuttles, materiaal, 
…). 
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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 € 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 Wilma Heerens 

Beroep Bejaardenverzorgster 

Getrouwd      Met Marien 

Geboorteplaats Polsbroek 

Heb je kinderen? Ja 3  dochters 

Wat zijn je hobby’s? Badminton lezen borduren naaien 

Hoelang zit je al op badminton? 2 jaar 
   

Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Heb ik altijd al leuk gevonden 

Speel je op beide avonden? Meestal op woensdag 

Wat vind je van deze avond? Leuk, zou het niet willen missen 

Doe je nog aan andere sporten? Steppen met een step 

Wat vind je van de toernooien? Leuk. 

Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

 Villa kopen en op vakantie. 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

Voor de eerste keer vliegen naar 
Griekenland ik had nog nooit gevlogen 

Wat is je lievelingseten? Wokken 

Favoriete muziek? De jaren 70-80 muziek 

Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

De zomer stop duurt te lang 

 
Door: Hanny Westhuis 
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 De jarigen van dit seizoen zijn: 
    

 

 
  

   

Oktober November 

10 Wilma Stoffer 
11 Gerjan van de Berg 
15 Rohz Ali 
19 Connie Mulder 
23 Henk Beijert  
25 Geertje Ebbers 
26 Natasha Wentzel 
30 Priscilla Jairam 
30 Rina Mik 
 

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  

 
Allemaal gefeliciteerd namens B.C. Hellas! 

  

September 

2  Anne voor in ‘t Holt 
3  Vincent Koele 
3  Henk de Boer 
3  Jeroen Bouw 
8  Marius Goedegebuure 
13 Robin Baars 
14 Johan van de Beerekamp 
16 Heleen van Tol 
17 Willy de Weerd 
19 Gea Gellaerts-van der Hoek 
23 HarmJan van de Vosse 
24 Patrick Franken 
29 Mirjam Hoogendoorn 
28 Richard Rutgers 
29 Rob de Jong                                       
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