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Van de voorzitter
Ken je plek

Toen ik zelf nog aspiraties
had de Nederlandse bad- 
mintontop te bereiken kocht
ik een boek van een gewezen
Engelse topspeler die vele
moeilijke hoofdstukken
wijdde aan de right place op
het badmintonveld. Dat je in
het gemengd dubbel nooit
een cross drop mocht slaan
gevolgd door een voor- 
waartse rush als reactie op
een gekapte snelle drop
indien de tegenstandster
linksdraaiend en de heer
rechtsdragend was. Dat je
alleen een backhandclear rich- 
ting Oosten moest slaan na
een zijwaartse loopbeweging
op het zuidelijk halfrond als
de maan in het derde kwar- 
tier staat. Van dat soort din- 
gen. Maar toen ik eindelijk
aan het einde van het boek
was aanbeland en alle bad- 
mintonaspiraties al had op- 
gegeven, verklapte de listige
badmintontheoreticus zijn ge- 
heim. Vergeet al die regels
schreef hij, eigenlijk is het
quite simple, je moet gewoon
daar staan waar je tegen- 
stander slaat en daar slaan
waar je tegenstander niet
staat. Dat is dus het geheim
van de goede speler!

vervolg op pag. 2

Van de redactie
Tweede voorwoord

Het nieuwe uiterlijk van ons
clubblad heeft ontzettend
veel positieve reacties op- 
geleverd, leuk om te horen
dat iedereen het clubblad
echt iets van deze tijd vindt.
Van verschillende 
verenigingen in de gemeente
komt de opmerking dat ze
ook wel zo'n mooi clubblad
willen. Wie informatie wil
mail maar even naar de re- 
dactie, zie colofon.

In de sporthal is het ont- 
zettend druk, de jeugd
barst uit de hal, dus we zijn
toe aan een verschuiving van
de jeugd of aan een veel gro- 
tere sporthal. Dat laatste
zal wel niet zo snel te rea- 
liseren zijn dus wordt er ge- 
schoven met de oudere
jeugd, die komen nu bij de se- 
nioren spelen. 

De redactie wenst 
iedereen alvast 
prettige kerstdagen 
en een goede jaarwisseling.
Op naar een gezond en 
sportief 2008.

Saskia
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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
Algemeen Lid:
Hilbrandt Yde Faber 
tel: 06 43013293
Sikke Oppedijk
tel: 624967

Ledenadministratie:
Wim van der Sluis 
tel: 623447

Competitieleider:
Jantine v.d. Made 
tel: 623353

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.

Te ingewikkeld? Ik geef u een ander voorbeeldje over
draven en regels. Onze drukbezochte woensdagavond. Je
hebt een ingewikkeld stelsel van regels, ondersteund door
een bord waar een bestuurslid je partijen op afhangt, want
het is niet de bedoeling dat de hele avond dezelfde spelers
bij elkaar blijven staan. Zo kun je met veel mensen in een hal
spelen, samen een vereniging zijn, en de contributie be- 
taalbaar houden. Iedere club heeft verloop en moet dus ook
nieuwe leden hebben. Ongeschreven regel: iedereen draait
wel eens een niveautje lager in en iedereen offert zich af en
toe op door een beginneling in te wijden. Niet altijd leuk, wel
nodig, lasten en lusten eerlijk verdelen, normen en waarden
enzo. Allemaal afspraken dus die leiden tot een hoop ge- 
drang, ongewenste intimiteiten en crowdsurfing bij het
afhang bord zodra de koebel schalt.

De meeste leden zijn volgens mij wel tevreden over hoe ze
hun avond indelen, tenminste ik hoor niet veel mensen klagen.
Op dit moment spelen er veel leden op recreatief niveau bad- 
minton en dat is gewoon mooi. Samen warminguppen en trai- 
nen of gewoon partijtje spelen en dan lekker snel weer naar
huis.Wanneer je geen competitie speelt zal dit patroon je on- 
getwijfeld bekend voorkomen.Daar is in principe niks mis
mee. Wel zou het bestuur graag een paar enthousiaste
mensen uit deze groep willen benaderen om een zogenaamde
toernooicommissie (recreantencommissie) opnieuw te gaan be- 
mannen met het idee om leuke toernooitjes met een hapje en
drankje te gaan organiseren. Ga dus op zoek naar de juiste
plek voor jezelf binnen onze vereniging!

Chris op de Hoek

Bauke, Freddy en Chris

Namens de redactie:
Prettige feestdagen!!

vervolg van pag. 1

Kijk maar eens naar top- 
spelers in het jaarlijks 
kwartiertje badminton van
Studio sport waar na 
interventie van connaisseur
Mart Smeets steevast de
camera alleen ter hoogte van
de geprononceerde 
badmintonkonten wordt 
ingesteld. Zo lijkt het alsof
toppers inderdaad nauwelijks
hoeven te lopen en het een
simpel spelletje is. Pas een
bird eye view van de BBC van
datzelfde toernooi geeft
een beeld van de meters die
toch wel gemaakt worden.
Waar de mindere goden in
het badminton echter
moeten draven als meikevers
hebben de toppers de kwa- 
liteit om dat te doen waar
het om draait: zorgen dat
hun tegenstander ergens
staat waar ie niet wil staan
en zelf altijd op de goede
plaats staan.
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COMPETITIE NIEUWS
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 

Speeldata Raak'm 2

12 dec. 20.00 Raak'm 2 - HBC de Wadden 1
17 dec. 19.00 Vrijuit 2 - Raak'm 2
9 jan. 20.00 Raak'm 2 - Lemmer 1
16 jan. 20.00 Raak'm 2 - Bildse 1
23 jan. Zuidhorn 1 - Raak'm 2
30 jan. 19.30 BC Sneek 1 - Raak'm 2

Speeldata Raak'm 1

8 dec. 12.00 Smash 3 - Raak'm 1
16 dec. 9.30 Raak'm 1 - Novum 2
5 jan. 12.00 Drachten - Raak'm 1
13 jan. 9.30 Raak'm 1 - LBC 2
20 jan. 12.30 Bahosa 3 - Raak'm 1
27 jan. 9.30 Raak'm 1 - BC Go 4

Van de competitieleider
We zitten al weer op de
helft van de badminton com- 
petitie en de teams draaien
mooi mee. Voor het eerst uit- 
komend in de 4 de klasse
staat het 3de op een eerste
plaats. Ook het tweede staat
zoals verwacht bovenaan.
Het eerste team heeft wat
punten laten liggen, maar pro- 
beert het kampioenschap
nog te behalen, of dit gaat
lukken hoort u in het vol- 
gende clubblad. Het vierde
doet voor het eerst mee in
de vierde klasse. Ze staan
wel laatste maar verliezen
de wedstrijden met veel
derde setten. 

De jeugd doet het ook goed.
Het aspiranten team met
daarin Shermon, Maurice,
Marte en Maden doen voor
het eerste mee in de derde
klasse C. Met 5 wedstrijden
gespeeld is dit team nog
steeds ongeslagen. De juni- 
oren zitten bij elkaar in de
competitie in de 3 de klasse
A. Het eerste team staat op
een 5de plaats en tweede op
een laatste plaats. Ik wens
ieder nog veel badminton ple- 
zier in het laatste deel van
de competitie.

Jantine v/d Made

Herkent u hem??

- Pagina 4 -
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Femke & Nanda

Speeldata Raak'm 3

12 dec. 20.00 Raak'm 3 - Stiens 1
20 dec. 20.00 Drachten 5 - Raak'm 3
9 jan. 20.00 Raak'm 3 - Bolsward 1
16 jan. 20.00 Raak'm 3 - Oer 't net 1
24 jan. 20.00 Tietsj.deel 3 - Raak'm 3

Speeldata Raak'm 4

5 dec. 20.00 Raak'm 4 - Bc Smilde
12 dec. 20.00 Stiens - Raak'm 4
19 dec. 20.00 Raak'm 4 - BC Drachten 4
7 jan. 20.00 Poona - Raak'm 4
16 jan. 19.30 Gorredijk 1 - Raak'm 4
23 jan. 20.00 Raak'm 4 - BC Go 2

Speeldata Aspiranten 1

8 dec. 9.00 Meppeler M. A1 - Raak'm A1
16 dec. 9.30 Raak'm A1 - Griffioen A2
5 jan. 9.00 Hoogspel A1 - Raak'm A1
13 jan. 9.30 Raak'm A1 - Banink Mach A1
20 jan. 10.00 Nijenveen A3 - Raak'm A1
27 jan. 9.30 Raak'm A1 - Staphorst A2

Raak'm 1
De wedstrijdverslagen van
Raak'm 1 kunt u vinden op
www.bcraakm.nl
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Jaarplanning 2007

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 sen.
26 Mrt Clubkampioen-

schappen sen.
2 Apr Examen Deel- 

diploma jeugd
20 Apr 4e uitgave

't Plúmke
14 Mei  Laatste

speelavond

SPORTDRANKJES
Hebben we het nodig of niet??
Als je niet meer dan een uur traint, dan heeft gewoon water
uit de kraan evenveel te bieden als een sportdrank. 
Sportdranken kunnen geen kwaad maar voor degene die af
wil vallen is het handig om te weten dat er behoorlijk wat 
calorieën in deze dankjes zitten. Een voorbeeld: 1 flesje
AA-sportdrank levert ruim 200 kcal, dit is nog meer dan een
Magnumijsje. 

Als je nou langer dan 1 – 1,5 uur achter elkaar sport/traint
dan is het zinvol om niet alleen water maar ook koolhydraten
te gebruiken. Want koolhydraten leveren snel energie en
vloeibare koolhydraten worden sneller opgenomen in het
bloed.

Sportdranken zijn in te delen in hypotone dranken, isotone
dranken en hypertone dranken. Zowel hypotone als isotone
dranken verlaten de maag snel. Water blijft langer in je
maag klotsen. De hypertone dranken onttrekken vocht aan
de bloedbaan en blijven langer in de maag, wat niet bevor- 
derlijk is voor de prestatie. Een hypertone drank kan na de 
inspanning wel goede dienst bewijzen om de koolhy- 
draatvoorraden weer aan te vullen.

WANNEER WELKE SPORTDRANK !!!

Drank Wanneer gebruiken Voorbeeld
Hypotone dorstlesser Vlak voor of tijdens inspanning Water, AA sportwater, Aquana

sportwater
Isotone dorstlesser Tijdens inspanning die langer

dan 1 - 1,5 uur duurt
Extran dorstlesser, Gatorade,
Isostar, verdund vruchtensap
(half water/half sap)

Hypertone dorstlesser Na inspanning om koolhydraten
aan te vullen

AA high Energy, Dextro Ener- 
gy, Extran Orange, Frisdrank,
onverdund vruchtensap

- Pagina 6 -
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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.

Veteranentoernooien
Al vele jaren worden er in Regio Noord diverse soorten toer- 
nooien gespeeld. Voor iedereen is er wel een toernooi aan- 
wezig waarop men zich thuis kan voelen. Zowel voor de jeugd
alswel de senioren zijn er diverse soorten toernooien. Vooral
voor de senioren zijn er diverse vormen, zowel presta- 
tiegericht als puur recreatieve toernooien waar de gezel- 
ligheid en het meedoen het belangrijkste zijn. Vooral voor de
"ouderen" onder ons zijn er de speciale Veteranen toer- 
nooien, waar alleen dubbels en mixen worden gespeeld. In
onze regio zijn er 3 echte Veteranen toernooien en wel de
volgende:

10 februari 2008 Gorredijk Ab Bezembinder
9 maart 2008 Hoogezand BC Sportief
30 maart 2008 Veendam SV Meteoor

Op deze toernooien schrijf je in zonder partner , deze
wordt door loting toegewezen. Er wordt op sterkte inge- 
deeld en je speelt meestal 5 a 6 partijen. De dames dienen mi- 
nimaal 35 jaar te zijn en de heren minimaal 40 jaar. Voor het
toernooi in Gorredijk is inschrijven al mogelijk Ga naar www.- 
toernooi.nl om je in te schrijven of voor meer informatie.

Kersttoernooi
19 december 
Niet vergeten!!!!!

- Pagina 7 -



 t P
lumke

 t P
lumke

 t P
lumke

 t P
lumke

Shermon en Wouter

Dubbel mix toernooi 10-10-2007
Het toernooi waar we op
hadden gewacht had wel een
tegenvallende opkomst (vol- 
gens Bauke). 
Ik zat in een poule die be- 
stond uit Geert, Jacob, Sher- 
mon en Wouter. Eerst in- 
slaan zoals gebruikelijk.
De spanning speelde aardig
op en we begonnen niet lang
daarna. Shermon's geheugen
kon wel twee eindstanden
aan. Dat won weer wat speel- 
tijd. Totaal speelden we zes
potjes.
De nieuwe stereoset ver- 
zorgde de muziek voor extra
stimulatie. Vijf over half 8

kwam er een uitreiking tot
stand. Bauke kondigde de win- 
naars aan. Freddy had een
schorre keel tijden het op- 
roepen wie tegen wie moest
en wie de opslag had. Voor
die moeite kreeg Freddy ap- 
plaus. Dat veel niet kwamen
opdagen kwam doordat som- 
migen dachten dat het om
zeven uur pas begon.
Bauke vond 7 uur bij toer- 
nooi evenementen wel raad- 
zaam. Er werd nog een
groepsfoto genomen bij de
vlag als afsluiting.

Geert Leystra.

Jacob en Geert

Speeldata Junioren 2

8 dec. 9.00 Hoogspel J1 - Raak'm J2
16 dec. 9.30 Raak'm J2 - Zuidhorn J2
5 jan. 13.00 LBC J3 - Raak'm J2
13 jan. 9.30 Raak'm J2 - Wadden J2
19 jan. BC Sneek J1 - Raak'm J2
27 jan. 9.30 Raak'm J2 - Griffioen J1

Oudere jeugd
naar 20.00 uur
Vanwege ruimtegebrek in
de zaal heeft de jeugd- 
begeleiding in samenspraak
met de TC besloten dat de
oudste jeugd (8 tot 10 per- 
sonen) in plaats van
19:00-20:00 uur, nu om
20:00-21:00 gaan trainen.
Deze groep jeugd zal be- 
geleid worden door Hero Su- 
radi, die de training van
deze groep ook al ver- 
zorgde. Hierdoor ontstaat
er meer ruimte van 19:00
tot 20:00 zodat we geen
ledenstop bij de jeugd
hoeven in te voeren.

TC

JEUGD

Speeldata Junioren 1

8 dec. 9.00 Zuidhorn - Raak'm J1
16 dec. 9.30 Raak'm J1 - Griffioen J1
5 jan. 9.00 Hoogspel J1 - Raak'm J1
13 jan. 9.30 Raak'm J1 - BC Sneek J1
19 jan. 13.00 LBC J3 - Raak'm J1
27 jan. 9.30 Raak'm J1 - Wadden J1

Grappen en grollen
1 - Het is groen en je ziet
het steeds net niet.
2 - Wat krijg je als pikachu
kruist met het lievelingseten
van de turtels?
3 - Wat is een drol naast een
wc?
4 - Waarom lachen kabou- 
ters als ze voetbal spelen?
5 - Hoe laat is het als een 
olifant op een hekje gaat
zitten?

Oplossingen op pag. 10

Anneke houdt de telling bij
en bewaakt de bekers.
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JEUGD

Frank, Dennis, Maurice en
Durk

Sido en Leon

Justine en Maden

Myrthe en SjoukjeLara en Mariska

Alle deelnemers van het Mix/dubbeltoernooi.

Uitslag Mix -
Dubbel toernooi
Meisjes Dubbel:
1e prijs Mariska
2e prijs Sjoukje
3e prijs Lara
4e prijs Myrthe

Dames Dubbel:
1e prijs Marte
2e prijs Maden

Uitslag Mix -
Dubbel toernooi
Jongens Dubbel:
1e prijs Leon
2e prijs Sido
3e prijs Durk

Jongens Dubbel:
1e prijs Maurice
2e prijs Frank

Heren Dubbel:
1e prijs Shermon
2e prijs Wouter

Oplossingen pag. 8

1. Een komkommer om het
hoekje

2. Pizza Chu !!
3. Een drukfoutje
4. Omdat het gras onder

hun oksels kietelt
5. Tijd voor een nieuw

hekje

Kersttoernooi
19 december 
Niet vergeten!!!!!
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Familie toernooi
De sporthal bomvol met
jeugd en hun familieleden.
Het was erg gezellig, 
hierbij een impressie.

Smashen - droppen - clearen.
Ze meppen er lekker op los.

FAMILIE TOERNOOI 7 NOVEMBER 2007

Bauke leest voor uit eigen
werk !!!
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Indien onbestelbaar retour: Ghalinga 11, 9001 LM Grou

De redactie wenst iedereen........
Prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
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