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Nieuwe mensen zijn ook van
harte welkom in de jeugd- 
commissie daar ook deze vol- 
gend seizoen dringend nodig
zijn en zo zijn er nog wel enkele
plaatsen beschikbaar. Binnen
het bestuur hebben we nu een
duidelijke taakverdeling en
iedereen kan op zijn of haar
terrein lekker aan de slag. Een
duidelijke insteek van ons is
dat we graag betrekkelijk
nieuwe leden willen vragen om
iets te gaan doen. We willen er
vers bloed inpompen. Dit vergt
van ons wel weer een flinke
inspanning maar u kunt het ons 
gemakkelijk maken.

(vervolg op pag.2)

Van de redactie
Derde voorwoord

Allereerst wens ik iedereen
een sportief, gezond en ge- 
lukkig 2008 toe. Alweer het
derde clubblad in deze ver- 
schijning, positieve geluiden
niet alleen van onze leden ook
verenigingen die hier komen
spelen spreken hun lof uit over
ons blad. Ontzettend leuk om
te horen, nog leuker om het
elke keer weer te mogen maken.

Zo komt je op een zondag- 
morgen de sporthal inlopen en
zie daar een hal vol badmin- 
tonners, echt leuk om te zien
en foto's te mogen maken (zie
verderop in dit blad).

Het competitieseizoen loopt op
zijn eind maar de club heeft
nog wat toernooitjes en 
clubkampoeinschappen in de
planning dus dan moet er nog
even 'gewerkt' worden.

Saskia
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Van de voorzitter
Nu maar weer eens een serieus
verhaaltje schrijven over het
hoe, wat en waarom op de woens- 
dagavonden dacht ik bij mij- 
zelf. Niet dat een beetje onzin
niet leuk is om te lezen maar
men moet ook weer niet gaan
suggereren dat ik het allemaal
niet meer zo serieus neem. 
Een aantal zaken die spelen
binnen het bestuur. 
Al snel na de ALV is het be- 
stuur gaan kijken welke func- 
ties en de invulling daarvan up- 
todate zijn of niet. Zo valt er
te constateren dat er voor vol- 
gend seizoen op een paar plek- 
ken nieuwe mensen nodig zijn
zowel binnen het bestuur als
enkele plaatsen in commissies.
Voor volgend jaar moeten we
opzoek naar een nieuwe se- 
cretaris. Marijke heeft te
kennen gegeven dat dit haar
laatste jaar in deze functie is.

Maden, Marte, Shermon en
Maurice zijn kampioen 
geworden, gefeliciteerd !!!!!!!
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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:
Sikke Oppedijk
tel: 624967
Judith Goudswaard

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. Aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook kan
niet worden aanvaard.

Sikke, Wim, Chris, Marijke
en Peter

'de man met de hamer'

Aftredend bestuurslid
Peter.

Wie o wie gingen er met
deze prijzen vandoor.
Zie pagina 8 !!!!!!

vervolg van pag.1

Binnen de gemeente Boarn- 
sterhim loopt de pilot Sport &
School. Dit project heeft als
doel de bovenbouw van de ba- 
sischolen in contact te brengen
met de verschillende sporten
binnen onze gemeente. Ook kan
er gedacht worden aan sport- 
activiteiten bij een naschoolse
opvang. De pilot loopt tot juli
08 en om er een succes van te
maken willen in ieder geval de
(zaal)sporten badminton
(Raak’m), volleybal (Grou 64) en
korfbal (Marfugels) in samen- 
werking met het projectteam
Sport & School aan deze pilot
meewerken. Het eerste overleg
zal op korte termijn plaats
vinden.
Toch ook nog even de nieuwe
sporthal even belichten. Als
alles goed is krijgen we straks
12 badmintonvelden om onze
capriolen op te beoefenen. Ik
denk dat we die ruimte op de
woensdagavond ook zeker nodig
hebben als de meeste leden
komen.

Op dit moment kan het op som- 
mige woensdagavonden wel eens
erg druk zijn. Dit komt omdat
de oudste jeugd (leeftijd 16
t/m 20) van 20:00 tot 21:00
uur training krijgt, simpelweg
omdat er te weinig ruimte
beschikbaar was van 19:00 tot
20:00 uur. In overleg met de
TC, trainer en begeleiders is
besloten om het in eerste in- 
stantie zo te proberen, ook een
pilot dus. Als nu blijkt dat het
leidt tot ellenlange wachttijden
op de woensdagavond zal de TC
andere mogelijkheden
onderzoeken gaan.

Volgende keer meer....... 

Chris op de Hoek
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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 

Zege Raak'm 1
GROU – Zondag 16 december stond voor de Grouster badmin- 
tonners de thuiswedstrijd tegen Novum 2 op het programma. In
de eerdere ontmoeting dit jaar hielden beide teams elkaar nog in
evenwicht, maar nu was Raak’m 1 met 5-3 te sterk voor de
 Groningers van Novum 2.
Voor de Grousters mocht Charrel Matitawaer het spits afbijten.
Uiteindelijk verloor Matitawaer met 13-21 /15-21. Altenburg 
verwees zijn tegenstander met 21-13 / 21-9 naar de tribune. Ook
Janny Hylkema kende weinig moeite met haar tegenstandster
(21-10 / 21-13). Femke van der Made was verwikkeld in een boei- 
ende strijd om het vierde wedstrijdpunt. De eerste set ging met
17-21 naar de Groningse dame, de  tweede set werd op het
 nippertje met 21-16 gewonnen door van der Made. De derde set
verloor de Groningse dame -naar eigen zeggen door gebrek aan 
conditie- vervolgens met 21-13, waarmee Van der Made de tus- 
senstand op 3-1 wist te zetten.
Hylkema en Van der Made hadden in het dames dubbelspel weinig
moeite met de tegenstandsters 21-11 / 21-12. Altenburg en Paul
Matitawaer maakten er in het heren dubbelspel een spannende
strijd van. De eerste set ging gelijk op, maar de Groningers
hadden met 20-22 het sterkste slot. Altenburg en Matitawaer
wisten met 21-16 wel de tweede set te pakken, zodat de beslissing
moest vallen in de derde set. De Groningers trokken in deze
 spannende set uiteindelijk met 16-21 aan het langste eind. 
De tussenstand werd hiermee op 4-2 gezet.
Uit de laatste twee wedstrijden in het gemengd dubbelspel
hadden de Grousters minimaal één punt nodig om de dagzege te
pakken. Paul Matitawaer en Van der Made hadden dit punt vlot te
pakken. Met 21-8 / 21-14 wisten ze snel af te rekenen met de
 Groningers. Het bleef uiteindelijk ook bij dit ene punt, doordat
Charrel Matitawaer en Hylkema hun wedstrijd met 21-19 / 10-21 /
20-22 nipt verloren.

Het eerste team in actie, Fokke & Janny en Randy & Femke
spelen de mix-dubbel.

- Pagina 4 -
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COMPETITIE

Overwinning Raak'm 1
GROU – Zondag 13 januari stond voor de Grouster badmintonners
de één na laatste thuiswedstrijd op het programma. In sporthal
De Twine werd de strijd aangegaan met het tweede team van LBC
uit Leeuwarden.

In het enkelspel mocht Randy Matitawaer het spits afbijten voor
Raak’m 1. Door sterk spel wist hij in twee sets af te rekenen met
de Leeuwarder heer (21-13 / 21-19). Fokke Altenburg lukte het
net niet om de tweede overwinning voor de Grousters binnen te sle- 
pen. In drie sets moest hij zijn meerdere erkennen in de tweede
heer van LBC (17-21 / 21-16 / 18-21). Femke van der Made kwam in
het enkelspel tekort (14-21 / 17-21), maar Janny Hylkema wist
door de winst van haar partij (21-13 / 23-21) de tussenstand weer
gelijk te trekken.

Hylkema en Van der Made wisten vervolgens in het dubbelspel met
21-13 / 21-12 vrij vlot met de Leeuwarder dames af te rekenen en
ook de Grouster heren lieten enigszins verrassend de Leeuwarder
heren kansloos (21-17 / 21-10). Met nog twee wedstrijden te gaan
stond de tussenstand hiermee op 4-2 in het voordeel van Raak’m 1.
Het lukte Hylkema en Altenburg om het vijfde beslissende punt
binnen te halen. Waar het gemengd dubbelspel van dit koppel in
het begin van het seizoen niet goed liep, was daar nu niets meer
van terug te zien. Met 21-16 / 21-8 had het Leeuwarder koppel
weinig in te brengen. Matitawaer en Van der Made lukte het niet
om zich hieraan om te trekken (17-21 / 13-21) zodat de eindstand
op een 5-3 zege voor de Grousters kwam.

Femke en Janny

Randy en Fokke

De ideale schoonzoon                        
(=lees 'tegenstander')
Op woensdag 17 januari hebben wij de ultieme tegenstander
ontmoet. Ten eerste hoefden we geen extra avond in onze drukke
agenda's vrij te maken, want de clubavond van tegenstander
Gorredijk was ook op de woensdag. En ach, ver rijden is Gorredijk
ook niet en we hoefden niet extra vroeg klaar te staan voor
Taxi-Sandra. En zo stapten Judith, Jeroen en Harold bij haar in
de auto op weg naar Gorredijk. Jan Brandt stond op de lange
latten, dus moesten de heren weer eens alle wedstrijden spelen.
Eenmaal aangekomen, aangekleed en al, lachten de dames van 
Gorredijk ons al tegemoet. Door het raam heen konden we ze niet
verstaan, maar hun grappige mimebewegingen lieten ons weten dat
ze er aan kwamen. De heren-enkelpartijen werden gewonnen, maar
de dames van Grou hadden het moeilijker en verloren. Ook het
dames-dubbel ging verloren. Vreemd genoeg werd er niet bij alle
partijen geteld door een scheidsrechter, maar heel sportief gaven
ze een 'let' zodra er maar een beetje getwijfeld werd. Alle
andere partijen werden gewonnen en dat betekende dat we
eindelijk weer eens wonnen: 3-5. Dus alles ging goed: de reis, het
welkom, de winst, vriendelijkheid, sportief, enz. Maar op de
uitnodiging stond met grote letters "neem je zwembroek mee!".
Na de wedstrijd, om een uur of half elf, konden we heerlijk een
'cooling down' doen in het zwembad van het sportcomplex.

Harold Kramer
Wazige mensen die
badmintonners??!!!!!
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Jaarplanning 2008
20 Febr Sint Pitertoernooi

jeugd
20 Febr Sint Pitertoernooi

senioren
5 Mrt Paaseiactie
19 Mrt Clubkampioen-

schappen jeugd
19 Mrt Clubkampioen-

schappen sen.
26 Mrt Clubkampioen-

schappen sen.
2 Apr Examen Deeldi- 

ploma jeugd
20 Apr 4e uitgave

't Plúmke
14 Mei Laatste speelavond

Het nut van het indeelbord
Even een korte uitleg over hoe het indeelbord gebruikt moet
 worden:  Wanneer je de zaal binnenkomt als eerste je naam- 
kaartje op het bord hangen. Wanneer je gaat trainen deze bij de
training hangen, dit zijn de eerste drie banen.

Recreanten kunnen het kaartje bij de resterende banen hangen.
Om 20.10 uur begint de eerste ronde. Na elke ronde gaat de
"toeter", dan naar het bord lopen om te kijken waar je de volgende
ronde ingedeeld staat. Nu heb je de mogelijkheid om je kaartje in
de pauze te hangen of terug in het bakje te doen als je wilt
stoppen.

 Eenmaal ingedeeld zul je de ronde ook moeten spelen. Na de
tweede "toeter" moeten de mensen die na de training willen
 stoppen of pauze houden hun kaartje op de daarvoor bestemde
plaats doen.

 Na de derde ronde (21.00 uur) begint de training voor de
 gevorderden. Dus dan moeten diegenen die daar aan mee doen hun
kaartje bij de trainingsbanen hangen. 

 (Als de zaal leeg loopt zou het mooi zijn wanneer de laatsten de
netten en palen opruimen.)

Sportman van het jaar verkiezing
Ons clublid Shermon Daal (11) is genomineerd voor Sportman van
het jaar bij de sportverkiezingen van Boarnsterhim. Shermon is 
Noord-Nederlands kampioen enkelspel geworden op 10-jarige leef- 
tijd. Je kunt nog tot 13 febr. stemmen voor Shermon voor de 
publieksprijs, ga snel naar: www.sportgalaboarnsterhim.nl

Verrassingsavond
voor de jeugd
20 febr. van 19.00 tot 20.00
uur.Allemaal komen !!!

Waarvoor dient deze foto?
Lees er alles over in het 
volgende clubblad!!!!
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

Statuten-
wijzigingen
Het bestuur van BC Raak’m
stelt voor om een aantal 
wijzigingen door te voeren in
de statuten, derhalve no- 
digen wij u uit voor een
extra 
algemene ledenvergadering
Betreft : Algemene 

: ledenvergadering
Datum : 27 februari 2008
Locatie : Kantine sporthal 

: de Twine te Grou
Tijdstip : 20.00 uur

Wijzigingen
1. Namen bestuursleden
2. Bedragen van guldens 

omzetten in euro's
3. Art. 16.3: verwijderen van

de volgende passage uit
dit artikel: "oproep- 
termijn van tenminste
een week - binnen vier
weken -" en het woord
"bijeengeroepen".

4. Overgebleven tekst van
art. 16.3 ook toevoegen
aan artikel 5.3

Uitnodiging / Agenda
Het bestuur van BC Raak’m stelt voor om een aantal
wijzigingen door te voeren in de statuten, derhalve nodigen
wij u uit voor een extra algemene ledenvergadering 
Betreft : Algemene ledenvergadering
Datum : 27 februari 2008
Locatie : Kantine sporthal de Twine te Grou
Tijdstip : 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Voorstel wijziging statuten. Voorstel ligt ter inzage bij de

voorzitter
3. W.v.t.t.k. / Rondvraag
4. Sluiting

Mocht er op 27 februari niet het vereiste aantal leden aanwezig
zijn, dan zal op woensdag 5 maart 2008 om 20.00 uur in de kantine
van sporthal De Twine te Grou, opnieuw een algemene leden- 
vergadering gehouden worden.

Het Bestuur

- Pagina 7 -
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De veren wedstrijdshuttle
De shuttle moet 16 veertjes hebben die in de dop zijn bevestigd.
De veertjes van een shuttle moeten even groot zijn, gemeten van
de top tot aan de bovenkant van de dop. De veertjes moeten
tussen 62 en 70 mm lang zijn.
De toppen van de veertjes moeten een cirkel vormen met een 
diameter tussen 58 en 68 mm.
De veertjes moeten met draad of ander geschikt materiaal stevig
zijn vastgemaakt.
De dop moet een diameter hebben tussen 25 en 28 mm en moet
een bolle onderkant hebben.
De shuttle moet een gewicht hebben tussen 4.74 en 5.50 gram.

Alle banen bezet !!!!!

Saskia wint de eerst prijs
bij de dames.

Remco wint de eerste prijs
bij de heren.

Tjaart wint de tweede prijs
bij de heren.

Gezellig zo'n hal vol
badmintonners!!!

Wat heeft dit doosje met
badminton te maken????? 
(lees er alles over in het 
volgende clubblad).
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JEUGD

Kersttoernooi
Op 19 december heeft de jeugd een toernooi gespeeld. De jong- 
ste jeugd deed allemaal spelletjes, de gevorderden mochten 
partijtjes tegen elkaar spelen. Het werd een leuke avond en voor
iedereen was er een medaille.

Shuttle hooghouden voor de
jongste jeugd.

Frank en DylanMart en Sido Leon

Freddy en Bauke

Sjoukje, Mariska, Lara, 
Mirthe, Isa en Harm

Sietze krijgt een medaille

Harm wint de eerste prijs

Deelnemers en winnaars Kersttoernooi 2007
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Wie een goed idee heeft om
deze pagina op te vullen,
mail maar naar: 
redactietplumke@live.nl

JEUGD

Marte en Maden

Maurice en Shermon

Overleg met Bauke

Justine en Maarten Moniek en MaureenOnno en Bart

Hallo evry boddy
Hier even een verslagje van onze laatste twee wedstrijden
van de adspiranten klasse c. 
In ons team spelen Maurice, Maden, Marte en Shermon. Maden en
Marte spelen nu voor het eerst competitie en dat doen ze heel
goed en het ziet er naar uit dat dit gelijk hun eerste kampi- 
oenschap wordt. We staan nu eerste met 83 punten onze echte
tegen standers hebben 74 punten. Vorige week hadden we een
spannende wedstrijd tegen nummer drie Bannink uit Coevorden.
Dat werd 4-4, we hebben de eerste heren enkel, de heren dubbel
en de eerste mix gewonnen, Maurice heeft zijn enkel ook gewon- 
nen. En verder waren het hele spannende partijen die we dan net
verloren. 
Zondag 20 januari moesten we naar Meppel tegen Nijeveen. We
stonden eerst bij een bejaardentehuis, maar dan moesten we
bingo spelen dat vonden we niet zo leuk, toen hebben we verder
gezocht naar de sporthal. Die lekte wel een beetje maar het werd
8-0 voor ons Een makkie dus. 
Volgende week zondag spelen we weer thuis en kunnen we
kampioen worden. We doen ons best nog.
Allemaal de groetjes van Marte, Maden, Maurice en Shermon

Geschreven door Shermon Daal

Sint Pitertoernooi
Op 20 februari wordt er voor de jeugd een toernooi 
georganiseerd. Allemaal komen hoor want het wordt 
weer hartstikke gezellig.

- Pagina 11 -



 t P
lumke

 t P
lumke

 t P
lumke

 t P
lumke

Stemmen !!!!!!!
Kijk snel op pagina 7 waar je op moet stemmen, wees er snel bij !!!!!!
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