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DPC-Toernooi in Grou
Op zaterdag 1 mei is het weer zover. Dan organiseren we alweer voor
de vierde keer het DPC-toernooi van Badmintonclub Raak 'm. Vorig
jaar hebben we een aantal jeugdige leden over de streep moeten
trekken om aan dit toernooi mee te moeten doen. Maar achteraf
hebben al die deelnemers een hele leuke dag gehad.
DPC staat voor Drie Provinciën Toernooi. In de drie Noordelijke
provincies worden in het voorjaar verschillende DPC-toernooien ge
organiseerd, telkens in een andere stad of dorp. Het is heel leuk en
leerzaam om mee te doen aan deze toernooien. Je leert niet alleen
toernooien spelen, wedstrijden
winnen/verliezen, verschillende sporthallen, maar ook andere kinde
ren kennen van andere clubs.
Ook jullie trainer(s) zijn vroeger begonnen met DPC-toernooien. Ze
zullen jullie binnenkort wel eens vertellen over hoe zij zijn begonnen
met wedstrijdbadminton.
 
Je kunt je nu alvast opgeven bij de trainers voor het DPC-toernooi
van Raak'm in Grou op 1 mei 2010.

Van de redactie

Tweede voorwoord
 
December is voorbij gevlogen en
dan is het ineens 2010, we eindi
gen met sneeuw en beginnen met
sneeuw, dat kan nog een leuk jaar
worden aangezien niemand zich
deze dagen door de sneeuwval en
gladheid uit het veld laat slaan.
 
Met het clubblad gaat het prima,
de redactie bestaat nog steeds
uit een persoon maar het is te
overzien. Het fijne is wel dat
iedereen enthousiast teksten
aan levert dus geen gelobby
meer, hmmmmm nou ja soms. Alle
foto's in het clubblad worden ook
door de redactie verzorgd,
mocht iemand leuke foto's heb
ben of willen maken dan graag,
het blijft ontzettend lastig om
goede foto's te maken in de
sporthal.
 
Het kersttoernooi was een suc
ces, in deze uitgave natuurlijk
leuke foto's en verslagen. Een
paar jeugdleden hebben een leuk
stukje geschreven, ga zo door.
Wie nog ideeën heeft voor de
jeugdpagina stuur ze maar naar
de redactie (zie colofon pag. 2).
 
Vanaf deze plaats wens ik ieder
een een sportief en gezond 2010.
 
Saskia
 
 

Gooi en smijtwerk?

 Waarvoor dient deze bult
rackets!!?? Lees er alles over op
pagina 8.
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Colofon

Clubblad 't Plúmke
verschijnt 3 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: Paul Radder
tel: 06-26340189
Penningmeester:
Jacob Visser
tel: 06-24188184
Algemeen lid:
Sikke Oppedijk tel: 624967
Freddy v.d. Heide
tel: 622146
 
Ledenadministratie:
Wim v.d. Sluis tel: 623447
 
Competitieleider:
Harold Kramer en Remco de
Vries
 
Training: Kevin Krips
Jeugd begeleiding:
Chris op de Hoek
Paul Radder
Freddy van der Heide
 
Feestcommissie:
Claudia Edelmann tel 621271
 
Redactiecommissie:
Saskia Lezwijn, tel: 621787
Kopij inleveren:
Bij voorkeur per e-mail:
redactietplumke@live.nl
 
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen of ver
menigvuldigd zonder vooraf
gaande toestemming van de
redactie. Aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook kan
niet worden aanvaard.

Inleverdatum

Uiterste inleverdatum voor
het volgende Plumke:
 
4 april 2010
 
E-mailadres:
redactietplumke@live.nl

Van de voorzitter
Voor iedereen de beste wensen in 2010 gewenst. Inmiddels hebben
we tijdens de nieuwjaarsborrel al getoast op het nieuwe jaar. Aan
nieuwjaarsduiken in het kanaal doe ik niet, dit laat ik graag over aan
de voorzitter van de plaatselijke voetbalclub.
Door het winterweer van de afgelopen periode komen er nog niet al
te veel leden naar de sporthal, inmiddels zijn we aan het weer gewend
geraakt dus ik verwacht weer een volle zaal op de woensdagavonden.
In mijn nieuwjaarstoespraak kwam onder andere naar voren dat we
helaas niet aan de Poiesz Jeugdspaaractie mee kunnen doen ondanks
een goede opbrengst van vorig jaar. We zijn helaas weer ‘uitgeloot’
en hebben tot dus verre nog maar 1 keer mee mogen doen. Niet dat
ik het collegasportverenigingen uit Grou het succes niet gun, maar ik
stel mijn vraagtekens bij de selectiemethode van de Friese super
marktketen. Helaas hebben wij geen 50 jeugdleden of meer, maar we
werken er aan.
 
Wij zijn ook druk bezig om de komende paaseiactie weer voor te
bereiden. Ook het DPC-toernooi wordt door toernooidirecteur Harold
weer georganiseerd. Allemaal weer zaken om naar uit te zien in dit
nieuwe jaar!
 
Veel plezier allemaal.
 
Groet Chris
 

-> Tjaart Martens
Al jaren lid en nog altijd met
plezier aan het badmintonnen.
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COMPETITIE

Competitie loopt goed
Nu de eerste helft van het seizoen voorbij is kunnen we gaan kijken
naar de behaalde resultaten en de algemene tevredenheid van de
competitieselectie. Ik heb, zoals van mij ook is gevraagd, zoveel
mogelijk aandacht besteed aan het dubbelspel in de eerste helft van
het seizoen. De manier van trainen van de spelers is mij daarbij erg
goed bevallen en ze hebben er ook goed van geleerd. De competitie
loopt voor beide teams prima: Het eerste team loopt op een tegen
stander na vrij gemakkelijk door de competitie heen met absoluut
sterke individuele spelers met voldoende ervaring. En wat natuurlijk
ook belangrijk is, is dat het een gezellig en hecht team is. Dat merk
je echt. Het tweede team heeft een aantal sterke singelaars en de
gemengd dubbel is ook erg vooruit gegaan. De dubbel bij de heren
wordt ook steeds beter. De enthousiasme op training heeft daarbij
ook erg geholpen. Ik zou zeggen we gaan zo door en ik zou het leuk
vinden om de selectie ook terug te zien op de 4-6-8 toernooien waar
ze best een goed potje zouden kunnen meespelen.
 
Kevin Krips

Van de trainer..............
 

BC Raak'm 1 - 2e klasse B DDW

Wo. 20.00 13 jan. Raak'm 1 - Swiepers 1
Ma. 20.15 18 jan. BV de Slagen 1 - Raak'm 1
Wo. 20.00 27 jan. Raak'm 1 - Sneel 97 1

 

Een nieuw jaar..............
Ook namens BC Raak’m 1 de beste wensen voor 2010!
 
Dit jaar hebben we onze eerste wedstrijd er al weer op zitten. Op 5
januari moesten wij ons melden in Burgum voor de return. Ondanks
de sneeuw zijn we op de plaats van bestemming aangekomen.
 
Even na half acht zijn we begonnen met de singles van de heren, met
aansluitend de singles van de dames. Dit alles verliep voorspoedig en
al snel was het 4-0. Met de adrenaline nog gierend door onze aderen
gingen we vervolgens verder met de dubbels. Ook hier lieten we geen
steken vallen, uitslag 6-0.
 
Als laatste waren de mixen nog aan de beurt. De koppels bestonden
uit Remco/Wenda en Jeroen/Nanda. Ook de laatste twee partijen
kostten weinig moeite en zodoende eindigde de stand in 8-0. Kortom,
een goed begin!
 
Jeroen Epema
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COMPETITIE

Het 5-3 syndroom........
Raak 'm 2 heeft het vooral erg leuk. De eerste vier wedstrijden
speelden ze telkens 5 tegen 3 (ik zeg niet of het winst of verlies is)
en daarom besloot Harold T-shirts te drukken met de tekst "5-3
forever". Prompt speelden ze 4-4 en worden de shirts nu meer ge
bruikt als pyjama. Hoewel er dus met veel lol gespeeld wordt, hebben
ze nog geen ontmoeting gewonnen en zitten ze in de gevarenzone van
de competitie. Vooral de nieuwe aanwinst Annemieke is een inspira
tiebron van het positivisme. Ze geeft nooit op, zelfs niet als ze een
shuttle in haar oog krijgt en ze bijna niets meer zag met dat oog.
Ook Minke heeft soms pijn in de rug, maar ook zij geeft nooit op en
de derde dame Judith legt het bijltje er ook niet vaak bij neer. Een
keer moest ze een derde helft gewonnen geven omdat ze het aan de
luchtwegen heeft. De vorm groeit en Raak 'm 2 verwacht dan ook nog
een paar belangrijke punten te kunnen pakken, hopelijk gooien de
feestdagen en wintersportvakanties geen roet in het eten.
 
 
Harold Kramer

BC Raak'm 2 - 3e klasse A DDW

Wo. 19.30 13 jan. Bildtse 2 - Raak'm 2
Wo. 20.00 20 jan. Raak'm 2 - Drachten 4
Wo. 19.30 27 jan. Sneek 97 2 - Raak'm 2

 
Teams-
indelding

Team 1 -  2e klasse B
 Remco de Jong
Jeroen Epema
Wenda v.d. Pol
Metty Kempenaar
Nanda de Jong
Karin Visser
 
Team 2  - 3e klasse A
Mario Pot
Harold Kramer
Minke de Groot
Judith Goudswaard
Annemieke Treur
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Bestuurszaken & Bestuurstaken

Vergaderdata
bestuur

De vergaderdata van het
bestuur worden eens in de
paar maanden gehouden.
Wilt u iets inbrengen in de
vergadering meldt u dan bij
de voorzitter of secretaris.
Zo kunnen zaken meegeno
men worden in de bestuurs
vergaderingen.
 
Het bestuur

Algemene Ledenvergadering BC Raak'm 2009-2010
Door Geert Leystra 4-11-2009
Na drie kwartier inspanning te hebben geleverd, mochten we het ons gemakkelijk maken in de kantine.
In het bijzonder werd deze vergadering eens niet in de BIerhalle gehouden, maar in de traditionele
sportkantine. Met deze gang van zaken zou het misschien wel meer aanwezigen trekken. De koffie werd
gratis verzorgd.
Christoffel had de eer om de vergadering te openen met Paul Radder als secretaris, met Jacob Visser
als penningmeester die je tot op de cent kan vertrouwen. Kevin Krips kon het ook voor het eerst bijwo
nen. Als rol spelende in het training geven en competitie-training is hij ook genodigd bij de vergadering.
Het jaarverslag is als een batterij met minpunten en pluspunten. Pluspunt was de shuttle aanbieding
waardoor er met hetzelfde geld twee keer zoveel ingekocht kon worden. Het ontwerp van het vergader
blad heeft een mooie indeling gekregen. Het ziet er strak uit. Een minpuntje was dat het aanwezigheids
aantal onder vele peil is voor de competitietraining. Dat heeft Kevin mede naar voren gebracht. Kevin
had het een en ander voorbereid en er kwamen te weinig opdagen daarna. Daarmee konden ze wel aan tafel.
Er was vraag om ideeën voor jeugdwerving. Traningsshirts was een goede ingeving van Saskia. Scholieren
hadden al eens kennis gemaakt met badminton. Misschien wakkerde dat wel geïnteresseerden aan. De
jeugdcommissie kan wel wat aanvulling gebruiken. Die bezettingspeil is nog op gelijke hoogte. Er moet
iemand bij de jeugdcommissie.
Jacob Visser hield een rede over de financiële toestand en de begroting voor het volgend jaar.
De rondvraag daar werd eerst aandacht aan geschonken voordat er in de glazen werd gezonken. Ieder
mocht een vraag stellen om de beurt. Die begon bij Geert en eindigde bij de barvrouw met de vraag:
"Biertje". Christoffel had het slotwoord en met man en macht werd alles weer in normale positie gezet.
Zo kon er aan de bar nog na gekletst worden met een drankje.

Vlag en bank
Het ophangen van de vlag is vrij
simpel, je neemt wat bestuursle
den, eentje staat op de bank de
ander tilt en de derde kijkt
toe.........................

Jaarplanning 2010 !!

 24 Febr. Jeugd vrij i.v.m. Voorjaarsvakantie
 17 Maart Vriendjes/vriendinnetjes toernooi
 24 Maart Paasei-aktie (jeugd/sen.) Jeugd geen training
 April Clubkampioenschappen senioren
 April Uitgave 't Plumke
 28 April Laatste speelavond jeugd
 12 Mei Laatste speelavond senioren
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Europacup 2010 in Zwolle
De Europa Cup badminton wordt in juni 2010 in Zwolle gehouden. Het
toernooi is vergelijkbaar met de Champions League in het voetbal,
met dit verschil dat bij het badminton de Europese landskampioenen
gedurende een week bij elkaar komen om in een toernooi uit te maken
wie Europa's sterkste is. Er worden enkele duizenden toeschouwers
verwacht.
De stad Zwolle heeft ook een optie om de Europa Cup voor 2011 en
2012 binnen te halen.
Plaats van handeling is de ZBC-hal, waar normaliter de topteams van
Landstede Volleybal en Basketbal hun thuiswedstrijden spelen.
 
Bron: De Stentor

Toernooien 

Naam toernooi Organisatie Plaats Datum
DPC Bildtse BC Bildtse 

Badminton Club
St.Anna-
parochie

6-2-2010

SPORTAK Smash Smash Hoogeveen Hoogeveen 6-2-2010
Regio Jeugd Kampioenschappen  
Noord

SV Meteoor&RCW  
Noord

Veendam 13/14-2-2010

AMOR-toernooi (Sat.& cat.4,6 en 8) GSBC Amor Groningen 20/21-2-2010
DPC Meppeler Meppers Meppeler Meppers Meppel 27-2-2010
BAS toernooi (Amerikaans mixdubbel) HBC de Wadden Harlingen 28-2-2010
DSM Racketeers toernooi de Racketeers Emmen 6-3-2010
DPC Leeuwarder BC Leeuwarder Leeuwarden 13-3-2010
Junior Masters BC Drachten BC Drachten Drachten 13/14-3-2010
DPC Smash Hoogeveen Smash Hoogeveen Hoogeveen 27-3-2010
LBC toernooi Leeuwarder BC Leeuwarden Leeuwarden 27-3-2010
Jeugdevenement SV Meteoor 2009 SV Meteoor Veendam 27-3-2010
Veneboer Paastoernooi BC Drachten Drachten 3/4-4-2010
DPC BC Bahosa BC Bahosa Hoogezand 11-4-2010
DPC de Racketeers De Racketeers Emmen 24-4-2010
My Pecunia BC GO! BC GO! Groningen 24/24-4-2010
Meteoortoernooi (Sat.& cat.4,6,8) SV Meteoor Veendam 8/9-5-2010
Dauwtrapperstoernooi BC Leek Leek 13-5-2010
DPC Drachten BC Drachten Drachten 15-5-2010
GO!-Jeugdtoernooi BC GO! Groningen 59-5-2010
Slottoernooi SCN & DPC RCW Noord   Gorredijk ?

Hieronder de toernooien die dit seizoen in regio Noord worden georganiseerd. Alleen de toernooien die
zijn aangemeld bij en goedgekeurd door de RCW Noord zijn hier opgenomen.
 

Soms............
 
 
 
 
 

 
 

moet je even je rust pakken.........
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KERSTTOERNOOI BC RAAK ‘M 2009
Op woensdag 16 december hebben wij in een nieuw format een
kersttoernooi georganiseerd. Na de training van de jeugd, met een
kerst-tintje, begon om 20:00 uur het rackettoernooi. Alle ouders,
verzorgers en familieleden van alle leden waren uitgenodigd. Dit heeft
wel enige verwarring veroorzaakt maar dat mocht de pret niet
drukken. Volgend jaar zullen we de uitnodiging nog duidelijker maken.
Dat we in 2010 weer een kersttoernooi gaan organiseren is nu wel
zeker. Het was een groot succes. Kerstmuziek in de zaal tijdens het
spelen, na half 10 een lekker drankje en een hapje in de kantine en
als klap op de vuurpijl, 30 centimeter sneeuw.
De jeugdbegeleiders Freddy en Paul zijn door Sikke in het zonnetje
gezet en samen met Saskia, die geheel in haar eentje het clubblad
maakt, voor hun inspanningen beloond met een fles berenburg.
Sportief gezien is er op zeer hoog niveau gestreden om de eeuwige
roem en hebben leden en introducés een inspannende en ontspannen
de avond gehad. Al met al was het een zeer geslaagde avond. Met
dank aan de organisatoren Claudia en Sikke.
 
Paul Radder

Badminton Kersttoernooi 16-12-2009
Alle leden, familieleden, ouders, broers en zussen waren van harte
uitgenodigd op het door Sikke georganiseerde Kersttoernooi. Ook
trainers waren er in thuis, zoals Kevin, als die maar geen spijt krijgt
van die goeie training die hij aan ons heeft gegeven. Iedereen werd
gemengd-dubbel ingedeeld. Alle rackets werden op een plaats gesme
ten. Telkens twee rackets werden omhoog gehouden onafhankelijk
gepakt. Daarbij werd de baan genoemd in wat voor getal dan ook. De
spelers van die rackets moesten naar de genoemde baan. Kerstmuziek
bracht de zaal in Kerstsfeer. Paul bracht consumptiebonnen aan de
spelers als die na indeling zijn of haar racket terug kreeg.
Na de strijdkreet kwam de barkreet. Je kon niet om de kerstmuziek
heen in De Twine. In de kantine stond het eveneens aan. Onder het
genot van een consumptiebondrankje haalde Sikke de toespraak aan.
Al was het donker, toch wilde Sikke vier personen in het zonnetje
zetten. Namelijk Paul, Saskia, Freddy en trainer Kevin. Hun inzet was
reden tot een toereiking van een fles Beerenburg. Het seizoen was
weer einde zicht. Deze avond is wel een pluim waard. In het 2010de
jaartal slaan we weer af.
Geert Leystra
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.
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JEUGD

Jeugdbegeleiders
Bovenste foto:
Kevin Krips
 
Onderste foto:
Freddy van der Heide
Chris op de Hoek
Paul Radder
 
 

Start van het nieuwe jaar en
deeldiploma’s
Er is weer een nieuw jaar van start gegaan en alle beste wensen zijn
inmiddels grotendeels overal uitgewisseld. We kunnen weer fris van
start gaan en natuurlijk zijn er nog allerlei dingen te doen die voor
de jeugd van belang zijn. Zo hebben we de deeldiploma’s waarvan we
de examens toch echt binnenkort gaan afnemen, (hierover komt nog
nader bericht) en er komen verscheidene leuke toernooien in de regio
waaronder straks ook het welbekende BC Raak’m DPC toernooi. Ik
vind het belangrijk en zou het dan ook heel erg leuk vinden voor de
kinderen als ze gaan meedoen om echte wedstrijden mee te maken.
Zulke ervaringen krijg je natuurlijk niet op training. Ook eind april
moeten de competitieteams worden opgegeven voor volgend seizoen
en mijn doelstelling is wel om een paar gloednieuwe gemotiveerde
jeugdteams te vormen. Er is nog heel wat te doen dus! Het is een
beetje raar om te zien dat er al een half seizoen voorbij is, de tijd
vliegt echt. We gaan van de tweede helft ook een gezellige en
sportieve helft maken!
 
Kevin Krips

Even lachen...............
Waarom staan Belgen in de winter met een zak friet op straat????
 
Ze wachten totdat de zoutstrooier langskomt!!!
===============================================================
Op een kille dag in de winter stopt een vrachtwagen voor een rood
licht. Achter de wagen rijdt een dom blondje. Ze stopt op haar beurt,
stapt uit, klopt op de deur van de vrachtwagen en roept: "Meneer, ik
ben Didi en u verliest uw lading!". De vrachtwagenchauffeur wil wel
antwoorden, maar net op dat moment wordt het licht groen en rijdt
hij door. Voor het volgende stoplicht begint het blondje opnieuw met
het hele gedoe. Maar ook deze keer vertrekt de chauffeur, zonder
zelfs te letten op het domme blondje. Hij heeft echter geen geluk,
want ook de volgende stoplichten staan op rood. Het blondje, onder
tussen behoorlijk op haar tegen getrapt, stapt opnieuw uit, gaat voor
de vrachtwagen staan en roept heel luid: "Meneer, ik ben Didi en u
verliest uw lading!" Waarop de man geënerveerd zijn raampje opent
en tegen het blondje roept: "Mevrouw, ik ben Erik en ik strooi
zout......".
 

Netten - palen

Wist je dat om 18.45 uur de
zaal open gaat en dat de
netten en palen dan nog
even opgezet moeten wor
den??? Als iedereen helpt is
dat klusje om 19.00 uur
klaar en kun je gelijk begin
nen met de training. Dus
wees op tijd en help mee !!!!!!

Warming-Up

Na het opzetten van de net
ten wordt er gelijk begon
nen met de warming-up. Een
warming-up is heel belang
rijk hiermee voorkom je
blessures. 
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JEUGD

Wietske en Jildau
Hallo, wij zijn Wietske de Vries en Jildau Jellema.
Wij zijn op badminton gegaan omdat het ons wel leuk leek. De trainers
zijn aardig en kunnen goed train
ing geven. Wij vinden wedstrijdje dubbel het leukst maar tienen en
blind badmtintonnen vinden wij ook wel leuk. Straks is het kersttoer
nooi, we hebben er reuze zin in, en ouders, broertjes en zusjes wat
je ook maar wilt mogen ook meedoen dat maakt het juist zo leuk.
Badminton is een super leuke sport.
 
Groetjes Wietske de Vries en Jildau Jellema
 

Hallo allemaal,
badminton is leuk. Het begint elke woensdag om 19u en dan moeten
we eerst de netten opzetten. We beginnen met een warming-up, zodat
onze spieren warm worden. Dat is ook wel leuk.

Bij badminton leer je bijvoorbeeld hoe je je racket moet vasthouden
en je leert ook de backhand en forehand. Soms moeten we ook
wedstrijdjes doen tegen elkaar.

Kevin geeft hele goede les en de anderen geven ook goede les.

Om 20u is het alweer afgelopen en gaan we weer naar huis!

Groetjes Judith.

Ideeënbus
 
Wie een goed idee
heeft voor deze
pagina, mail maar
naar: redactie-
tplumke@live.nl
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Voor de Jeugd: Het vrienden/vriendinnen toernooi !!!!!!!!!!!!!

Op woensdag 17 maart van 19.00 tot 20.00 uur het grote vrienden/vriendinnen toernooi.
Nodig een vriend/vriendin uit om te komen badmintonnen. 

- Pagina 12 -


