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Van de redactie
Eerste voorwoord

Daar is hij dan een gloed- 
nieuw Plúmke met onze eigen
kleuren maar in een geheel
nieuw jasje. Dat aan elk tijd- 
perk een einde komt en zo
ook aan het kleine ver- 
trouwde clubblad is te
danken aan de moderne tech- 
nologie, internet en en- 
thousiaste redactieleden.

De zomervakantie en de
Grouster Merke zijn al weer
achter de rug, tijd dus voor
wat badmintonplezier. De
eerste trainingen zitten er
al weer op en de compe- 
titiespelers zijn al weer
begonnen.

Voor de jeugd is er ook
ruimte gemaakt, jullie krij- 
gen een eigen pagina, we
hopen dat jullie hier ook aan
mee willen werken. 

De redactie wenst jullie veel
leesplezier en wenst een
ieder een sportief bad- 
mintonseizoen toe.

De redactie
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De junioren Shermon Daal,
Maurice Paassen en Femke
v/d Made waren geplaatst
voor het badminton slot- 
toernooi in Gorredijk van af- 
gelopen weekend. Shermon
Daal was eerste geplaatste
bij de jongens onder de 11.
Met vijf spelers in de poule,
werd er gestreden om de
eerste plaats. De eerste set
begon met een Grouster
onder onsje. Maurice verloor
van zijn badmintonvriend
Shermon. Met nog vier wed- 
strijden voor de boeg, waren
de kansen voor Maurice nog
niet verschoten. Tegen de
nummer twee geplaatste
Tjerk vd Woude wist Mauri- 
ce te winnen met 21-14 en 21
-19. Voor Shermon verliepen
de wedstrijden uitstekend.
Hij zette zijn spelers goed
op zij en won alles. Dit re- 
sulteerde in een eerste
plaats onder de elf jaar.
Femke van der Made was uit- 
genodigd voor twee onder- 
delen: de mix en de dubbel in
de C-klasse. De eerste wed- 
strijd in de mix werd ver- 
loren met 21 -15 en 21-16.
Daarna volgden de wed- 
strijden in de dubbel. Samen
met Corien Snaathorst uit
Veendam probeerden ze de
tegenstanders aan de kant
te zetten.

Tegen het favoriete Dracht- 
ster duo werd sterk ge- 
speeld. Met 13-21, 21-19 en
21-19 zetten ze het duo aan
de kant. Tijdens de prijs- 
uitreiking kon de organisatie
nog steeds niet geloven dat
de favorieten niet gewonnen
hadden, ze riepen de ver- 
keerde namen op om de prijs
in ontvangst te nemen.
Femke en Corien sloten hun
dubbel voor dit jaar af met
een mooie eerste plaats. 
De mix verliep ook goed, de
laatste twee wedstrijden
werden ook gewonnen en dit
resulteerde in een tweede
prijs.

Prijzen voor jeugd op slottoernooi
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Van de voorzitter
Namens mijzelf en de rest van het bestuur wens ik jullie
alvast een plezierig badmintonseizoen toe. Eigenlijk zijn er in
de rustperiode geen gekke dingen gebeurd. Wat nog wel even
te vermelden valt is dat de vrijwilligersmiddag (skûtsje
varen) altijd weer leuk is, volgend jaar maar weer schipper
en dan de zeilen weer hijsen. Nee, spannende zaken zijn er
niet echt te melden en dat hoeft ook niet, we zetten rustig
door. In november zal de jaarvergadering weer plaats vinden
en dan nemen wij sowieso afscheid van Peter Post als be- 
stuurslid maar we gaan er van uit dat deze plaats dan ook wel
weer ingevuld is. Zoals u ziet is de redactie van dit mooie
clubblad aardig in de weer geweest om dit een nieuw uiterlijk
te geven en dat is wel gelukt mag ik zeggen. Zo nu en dan ver- 
nieuwen we zaken bij Raak’m maar dit gaat meestal op een
kalme manier. Een uitgezette koers met zo nu en dan enig la- 
veren. Denkt u soms na over de koers of heeft u nog nieuwe
ideeën voor komend seizoen, houdt die dan niet voor u maar
deel ze samen met iedereen.

Groet Chris op de Hoek

Colofon
Clubblad ’t Plúmke 
verschijnt 4 keer per jaar
Badmintonvereniging
Raak’m te Grou.
www.bcraakm.nl
e-mail: info@bcraakm.nl

Woensdagavond speelavond.
19.00 – 20.00 uur Jeugd
20.00 – 22.30 uur Senioren
Sporthal De Twine
Tjallinga 2, Tel: 623138

Voorzitter:
Chris op de Hoek 
tel: 621271

Secretaris en
penningmeester:
Marijke Groen 
tel: 058-2552964

Competitieleider:
Jantine v.d. Made 
tel: 623353

Ledenadministratie:
Wim van der Sluis 
tel: 623447

Algemeen Lid:
Hilbrandt Yde Faber 
tel: 622202

Training: Paul Matitawaer
Jeugdbegeleiding:
Chris op de Hoek
Bauke Paassen
Paul Radder
Freddy van der Heide

Feestcommissie:
Elwin Rinsma tel: 621320

Redactiecommissie:
Saskia Lezwijn tel: 621787
Paul Radder tel: 622939
Kopij inleveren:
Bij voorkeur per e-mail 
redactietplumke@live.nl

Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen of ver- 
menigvuldigd zonder voor- 
afgaande toestemming van
de redactie. Aanspra- 
kelijkheid voor eventuele on- 
juistheden van welke aard
dan ook kan niet worden
aanvaard.

Bestuursoverleg !!!!!!

Commentaar
                overbodig??!?!?!?!
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Team 1 - 1ste klasse A
Paul Matitawaer
Charrel Matitawaer
Fokke Altenburg
Janny Hylkema 
Femke v/d Made

Team 2 - 2de klasse A
Remco de Vries
Jeroen Epema
Wenda v/d Pol
Metty Kempenaar
Karin Visser

Team 3 - 4de klasse A
Bauke Paassen 
Freddy v/d Heide 
Sibrand Altenburg
Ria Heitbrink
Minke de Groot

Team 4 - 4de klasse B
Harold Kramer
Jan Brandt Wiersma
Jeroen Radder
Judith Goudswaard
Sandra v/d Donk 

Junioren 1 - 3de klasse A
Wouter v/d Wal 
Johan v/d Brink
Mark Bies
Moniek Suradi 
Maureen Suradi

Junioren 2 - 3de klasse A
Bart Wapstra
Onno Radder
Maarten Radder
Justine v/d Hoed

Aspiranten 1 - 3de klasse 
Shermon Daal 
Maurice Paassen 
Maden a joya
Marte Altenburg 

COMPETITIE NIEUWS

Van de competitieleider
Zondag 23 september is de
competitie van start gegaan. 
Op het programma stond
Raak'm 1 – BC Assen 1. Zij
beten het spits af. De wed- 
strijden worden dit jaar ge- 
speeld in sporthal de Twine
en niet in de eerder ge- 
noemde noodhal. Met zeven
teams in de competitie, 4 se- 
nioren teams en 3 jeugd

teams zal er gestreden
worden voor het kampi- 
oenschap. Natuurlijk zijn sup- 
porters bij de wedstrijden
van harte welkom. Ik wens ie- 
dereen veel badminton ple- 
zier en veel succes!

Jantine v/d Made
Competitieleider

BC Raak'm 1 - 1e klasse A (za/zon)

Zo. 23 sept. 9.30 Raak’m 1 - Assen 1
Zo. 30 sept. 9.30 Raak’m 1 - Smash Hoogeveen 3
Za. 6 okt. 18.00 Novum 2 - Raak’m 1
Zo. 14 okt. 9.30 Raak’m 1 - Drachten 5
Za. 3 nov. 10.00 Go 4 - Raak’m 1
Za. 10 nov. 13.00 LBC 2 - Raak’m 1
Zo. 25 nov. 9.30 Raak’m 1 - Bahosa 3
Zo. 2 dec. 13.00 Assen 1 - Raak’m 1
Za. 8 dec. 12.00 Smash 3 - Raak’m 1
Zo. 16 dec. 9.30 Raak’m 1 - Novum 2

Raak'm 1 - 2de klasse A

Woe. 26 sept. 20.00 Raak’m 1 – Alert 1
Ma. 1 okt. 20.30 de Wadden 1 – Raak’m 1
Woe. 10 okt. 20.00 Raak’m 1 – Vrijuit 2
Do. 25 okt. 20.00 Lemmer 1 – Raak’m 1
Woe. 7 nov. 20.00 Raak’m 1 – Sneek97 1
Woe. 14 nov. 19.15 Bildse 1 - Raak’m 1
Woe. 28 nov. 20.00 Raak’m 1 - Zuidhorn 1
Ma. 3 dec. 20.00 Alert 1 – Raak’m 1
Woe. 12 dec. 20.00 Raak'm 1 - de Wadden 1
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Woordenlijst:

actueel jongeren
apenstaartje kiesveren- 

iging
beeldscherm klik / krant
browser layout
commissie link
computer modem
digitaal nieuws
email oranje
enter pagina
filter plaatje
fotos programma
fractie provider
goedereede raad
html / http reactie
hyperlink site / tekst
index sgp
info verkiezingen
informatie vragen
isdn website
internet www

Streep alle woorden zowel
diagonaal, horizontaal als
verticaal weg. De over- 
gebleven letters vormen
een woord.

Bc Raak'm 2 - 4de klasse A (ddw)

Woe. 25 sept. 20.00 Raak’m 2 – Poona 64
Woe. 3 okt. 20.00 Stiens 1 – Raak’m 2
Woe. 10 okt. 20.00 Raak’m 2 – Drachten 5
Onbekend Bolsward 1 – Raak’m 2
Do. 15 nov. 19.15 Oer t Net 1 - Raak’m 2
Woe. 28 nov. 20.00 Raak’m 2 - Tietsj.deel 3
Ma. 3 dec. 20.00 Poona 64 - Raak’m 2
Woe. 12 dec. 20.00 Raak’m 2 – Stiens 1

Bc Raak'm 3 - 4de klasse B (ddw)

Ma. 24 sept. 20.00 Smilde 2 - Raak'm 3
Woe. 3 okt. 20.00 Raak m 3 - Stiens 2
Onbekend Drachten 4 – Raak’m 3
Woe. 24 okt. 20.00 Raak'm 3 - Poona 3
Woe. 14 nov. 20.00 Raak'm 3 - Gorredijk 1
Ma. 26 nov. 19.00 Go - Raak m 3
Woe. 5 dec. 20.00 Raak'm 3 - Smilde 2
Onbekend Stiens 2 – Raak’m 3
Woe. 19 dec. 20.00 Raak'm 3 - Drachten 4

COMPETITIE NIEUWS
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Jaarplanning 2007

26 Sept Open Speelavond
10 Okt Evt. jeugd- 

toernooi
10 Okt Rackettoernooi

senioren
17 Okt Jeugd vrij i.v.m

herfstvakantie
7 Nov Rackettoernooi

senioren
Nov. Algemene leden-

vergadering
7 Nov Kind-ouder-

toernooi, bij vol- 
doende opgave

8 Dec 2e uitgave
't Plúmke

19 Dec Kersttoernooi
Jeugd

19 Dec Kersttoernooi
senioren

26 Dec Jeugd vrij i.v.m.
kerstvakantie

Jaarplanning 2008

2 Jan Jeugd vrij i.v.m.
Kerstvakantie

16 Jan Proefexamen
deeldiploma jeugd

16 Jan Mix-Dubbel-
toernooi jeugd

16 Jan Rackettoernooi
senioren

12 Febr 3e uitgave
't Plúmke

20 Febr Sint Piter- 
toernooi jeugd

20 Febr Sint Piter- 
toernooi senioren

5 Mrt Paaseiactie
19 Mrt Clubkampioen-

schappen jeugd
19 Mrt Clubkampioen-

schappen
senioren

26 Mrt Clubkampioen-
schappen
senioren

2 Apr Examen Deel- 
diploma jeugd

20 Apr 4e uitgave
't Plúmke

14 Mei Laatste
speelavond

Inleverdatum
Uiterste inleverdatum 

2 december 2007

E-mailadres:

redactietplumke@live.nl
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www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de lage rente 

en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren dat u achteraf voor 

verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen doet u er verstandig aan langs 

te gaan bij de Rabobank. Want als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de 

Rabobank altijd partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de 

grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 

afspraak bij de Rabobank bij u in de buurt of ga naar rabobank.nl

Het is tijd voor de 
Nr  1  in hypotheken.
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Vrijwilligersuitje
Zaterdagmiddag 7 juli was het weer zo ver, eindelijk weer eens een uitje met de vrijwilligers
van onze vereniging. Dat het altijd leuke uitstapjes zijn heeft iedereen in de afgelopen jaren
vast wel gelezen of gehoord, zo ook deze keer weer een verslag. 
Om een uurtje of half twee stonden de eerste vrijwilligers al te wachten op Freddy en zijn
Skûtsje. In de hellinghaven was het een en al vrolijke mensen of waren ze een beetje be- 
zorgd om het weer??? Twee jaar geleden waren we ook te gast bij Freddy op het skûtsje en
toen was het windstil en hebben we de hele reis op de motor gevaren, tsja dat het dit jaar
anders zou zijn was duidelijk. Het waaide zo ontzettend hard dat het niet mogelijk was om
de zeilen te hijsen, nou ja dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Het Skûtsje werd vol- 
geladen met hapjes en sapjes en hup varen met die schuit. Via het Pikmeer over de wijde Ee
richting Eernewoude, daar ergens een mooi plekje in de luwte gezocht en lekker in het zon- 
netje zitten praten onder het genot van de hapjes en sapjes. De regenbuien dreven vlak bij
ons langs, even leek het erop dat we middenin een hoosbui kwamen te zitten, dus gelijk het
ruim maar ingedoken wat ook erg gezellig was. Na een paar dripkes scheen de zon weer en
kroop iedereen weer uit het ruim. 

Na deze stop gingen we weer een stuk varen en de bedoeling was om richting Trye Hus te
gaan en zo via het kanaal weer naar Grou, dat er een kink in de kabel zou komen had niemand
verwacht. Zo voeren we mooi met de kop in de wind en ineens had de motor er geen zin meer
in en was de gang eruit. Freddy keek eens niet zo nozel om zich heen en greep gelijk een te- 
lefoon, wie hij ging bellen geen idee maar het klonk wel serieus. Nou ja aangezien iedereen
het volste vertrouwen in Freddy heeft is er geen man overboord dus bleef iedereen rustig
zitten. Het was erg rustig op het water, tsja wie waagt zich ook in dit weer op een boot, nou
ja vrijwilligers van Raak'm zijn wat gewend, hahaha bikkels hoor. 
Maar goed de motor viel op een gegeven moment helemaal stil, de kop van het schip draaide
weg en we kwamen dwars op de vaart te liggen en dreven met een behoorlijk gangetje ach- 
teruit en dat zo'n schip dan niet meer te besturen is daar kwamen ook een paar achter.

Freddy was druk aan het bellen en motor starten, Chris had het roer overgenomen en Wim
stond er ook bij te 'wijs'neuzen. Toen we richting wal dreven had Chris het geweldige idee
om het schip (wat tonnen weegt) vast te gaan leggen aan een boom. Peter werd wakker ge- 
roepen dat hij een stuk touw om de boom moest gooien en als de voorzitter bevelen uit gaat
delen dan rent iedereen, nou ja sommigen. Peter zet zichzelf in beweging, pakt een mooi dik
touw en werpt het vakkundig om een tak. Ging de worp in eerste instantie goed ware het niet
dat Peter het uiteinde niet te pakken kon krijgen dus leunde hij even tegen de tak en KRAK
daar donderde Peter zo van het skûtsje met zijn kont in de wal, hij kon zich nog net vast- 
grijpen aan de stag aan de voorkant van het skûtsje en zo werd hij half in het water half han- 
gend aan de boot meegesleurd door het water. Wim kwam snel in actie en ook de andere
heren kwamen even kijken of Peter ook hulp nodig had. Wim hield het touw vast met Peter er
aan en drie man waren er voor nodig op Peter weer aan boord te heisen. Ondertussen werd
een zwurd in de grond gedrukt zodat het skûtsje weer stil lag. 
Dat een tak van een boom een skûtsje van dit kaliber kan houden daar werd niet over nage- 
dacht en dat de boom wat rot was werd ook over het hoofd gezien. Maar goed eenmaal alle- 
maal weer aan boord gingen er ineens broeken en truien uit en zo zat Peter in no-time weer
aan dek met droge kleren. Freddy en Wim hadden wat kleding afgestaan en er lag nog ergens
een jas en zo konden we er zeker van zijn dat Peter zijn vakantie niet ook in het water zou
vallen. Eenmaal weer hoog en droog aan dek kwam de ontlading van het avontuur en hebben
we er smakelijk om kunnen lachen.
Tsja daar zaten we dan, uurtje of 5 's middags harde wind, vrij fris, sapjes op, hapjes op en
motor stuk???? 
Gelukkig hadden we wat mensen aan boord die verstand van dingen hebben en zo dook Chris
het vooronder in heeft hij het brandstoffilter schoongemaakt, nog wat andere dingetjes
gedaan en toen deed de motor het weer en waren we uiteindelijk tegen 6 uur weer in Grou. 
Al met al weer een vrijwilligersuitje van ongekende klasse, heerlijk varen en avonturen be- 
leven. Bestuur bedankt voor dit onvergetelijke uitje.

Saskia
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JEUGD

Wie een goed idee heeft om
deze pagina op te vullen,
mail maar naar: 
redactietplumke@live.nl

Warming-Up voor de Jeugd.
Bauke Paassen geeft
buikspiertraining.

De jongste jeugd !!!!

Training van Paul.

Speelvelden
De jongste jeugd speelt op
de velden 1, 2 en 3.
De oudere jeugd speelt op
de velden 4, 5 en 6.
De gevorderden en com- 
petitiespelers op de velden
7, 8 en 9.
Tot 20.00 uur wordt er fa- 
natiek badminton gespeeld
en ook zo nu en dan een spel- 
letje voor de jongste jeugd.
Zo blijft het voor iedereen
leuk en leerzaam.

Speeltijden
Om 18.45 uur banen op- 
zetten en inslaan.
19.00 uur Warming-up en
daarna gaat iedereen naar
zijn/haar eigen veld voor de
training/spelen, tot 20.00
uur.

Warming-Up
De jeugd speelt van 19.00
tot 20.00 uur en begint
altijd met een warming-up.
Onder leiding van Bauke
Paassen worden de spieren
warm gemaakt met inlopen,
spelletjes en muziek.
Hierna gaat iedereen naar
zijn/haar eigen baan en
begint de training.

Netten en palen
Wist je al dat om 18.45 uur
de netten en palen opgezet
worden??? en dat dit een
leuk klusje is??!?!?!
Dus wees op tijd en help
mee !!!!!
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Bc Raak'm J1 -3e klasse A

Zo. 23 sept. 9.30 Raak’m J1 - Raak’m J2
Zo. 30 sept. 9.30 Raak’m J1 - Zuidhorn J2

6/7 okt. Griffioen J1 - Raak’m J1
Zo. 14 okt. 9.30 Raak’m J1 - Hoogspel J1
Za. 3 nov. 10.00 Wadden J2 - Raak’m J1

10/11 nov. Sneek J1 - Raak’m J1
Zo. 25 nov. 9.30 Raak’m J1 - LBC J3
Di. 4 dec. 19.00 Raak’m J2 - Raak’m J1
Za. 8 dec. 9.00 Zuidhorn - Raak’m J1
Zo. 16 dec. 9.30 Raak’m - Griffioen J1

Bc Raak'm J2 - 3e klasse A

Zo. 23 sept. 9.30 Raak’m J2 - Raak’m J1
Zo. 30 sept. 9.30 Raak’m J2 - Hoogspel
Za. 6 okt. 9.00 Zuidhorn J2 - Raak’m J2
Zo. 14 okt. 9.30 Raak’m J2 -LBC J3

3/4 nov. Griffoen J1 - Raak’m J1
Za. 10 nov. 10.00 Wadden J2 - Raak’m J1
Zo. 25 nov. 9.30 Raak’m J1 - Sneek J1

4 dec. Raak’m J1- Raak’m J2
Za. 8 dec. 9.00 Hoogspel J1 - Raak’m J2
Zo. 16 dec. 9.30 Raak’m J2 - Zuidhorn J2

Bc Raak'm A1 - 3e klasse C

Zo. 23 sept. 9.30 Raak’m A1 - Drachten A3
Zo. 30 sept. 9.30 Raak’m A1 - Meppeler Meppers A3

6/7 okt. Griffioen A2 - Raak’m A1
Zo. 14 okt. 9.30 Raak’m A1 - Hoogspel A1
Za. 3 nov. 10.00 Staphorst A2 - Raak’m A1
Za. 10 nov. 9.00 Bannink –M A1 - Raak’m A1
Zo. 25 nov. 9.30 Raak’m A1 - Nijenveen A3
Za. 1 dec. 12.00 Drachten A3 - Raak’m A1
Za. 8 dec. 9.00 Meppeler M A3 - Raak’m A1
Zo. 16 dec. 9.30 Raak’m A1 - Griffioen A2

JEUGD

Junioren 1
3de klasse A
Wouter v/d Wal 
Johan v/d Brink
Mark Bies
Moniek Suradi 
Maureen Suradi

Junioren 2
3de klasse A
Bart Wapstra
Onno Radder
Maarten Radder
Justine v/d Hoed

Aspiranten 1
3de klasse 
Shermon Daal 
Maurice Paassen 
Maden a joya
Marte Altenburg

Veel succes allemaal !!!

Competitieleider:
Jantine v.d. Made
tel: 0566-623353
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Indien onbestelbaar retour: Ghalinga 11, 9001 LM Grou
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