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Van de redactie
Vierde voorwoord

Alweer het laatste boekje van
dit seizoen. Het is snel gegaan
met de tijd en met het maken
van het clubblad. Een clubblad
wat er prachtig uitziet maar
nog steeds door maar 1 persoon
gemaakt wordt. Dat zouden er
eigenlijk een paar meer moeten
zijn, wie zich geroepen voelt
mag me altijd mailen.

Dan zijn er natuurlijk de leuke
dingen, de paaseierenverkoop
weer een succes dit jaar. De
clubkampioenschappen met een
verrassende winnaar. 
De jeugd die het geweldig goed
doet op toernooien en de
nodige grappen en grollen
komen weer voorbij.

Vergeet de feestavond niet, de
uitnodiging staat op pagina 2.

Ik wens een ieder een geweldig
mooie zomer met prachtig weer
om een shuttletje te kunnen
slaan in de buitenlucht.

Saskia
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Paaseierenactie
Dit jaar wederom een succes,
zie voor foto's pagina 7.

Van de voorzitter
De badmintonrackets kunnen
weer in de kast tenminste, voor
velen van u. Klimatologisch
gezien nodigde de aprilmaand
nog niet uit om vele buiten- 
sporten te gaan beoefenen,
toch zie je dat aan het eind van
ons badmintonseizoen steeds
minder leden de woensdagavond
bezoeken. Op aanraden van de
liefhebbers hebben we de sport- 
hal ook dit jaar weer de eerste
twee woensdagavonden in mei
voor badminton gereserveerd,
maak hier gebruik van. Op vrij- 
dagavond 16 mei gaan we met
z’n allen het badmintonseizoen
nog eens feestelijk afsluiten in
de Bierhalle. Dit jaar wordt het
eindfeest waar u onder andere
de gebruikelijke plichtplegingen
van mij kunt verwachten, ge- 
organiseerd door een tweetal
enthousiaste jonge dames te
weten Sepkje en Claudia en
good-old maffiabaas Elwin. Het
thema voor deze avond is ‘Maf- 
fia’ dus het belooft een cri- 
mineel goede avond te worden.
Stel de organisatie niet teleur
en kom dus massaal naar de Bier- 
halle. 
Volgens velen van jullie mag het
clubgevoel (toch een stok- 
paardje van onze vereniging)
toch nog wel weer eens aan- 
gestipt worden. Wij willen dan
volgend jaar hier ook weer
vaker bij stil staan.

vervolg op pag. 2
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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
tel: 0624112282

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:
Sepkje en Claudia
Elwin Rinsma tel: 621320

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 voor- 
afgaande toestemming van de
redactie. Aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook kan
niet worden aanvaard.

vervolg van pag. 1

Onze huidige trainer (Paul) heeft te kennen gegeven dat hij
komend seizoen wil stoppen met het verzorgen van de trainingen.
Op dit moment zijn we dan ook naarstig op zoek naar een nieuwe
trainer en hopen dan ook dat we deze kunnen contracteren. Dit
geldt ook voor een nieuwe competitieleider voor volgend jaar en in
november gaat onze secretaris haar taken neerleggen dus ook de
zoektocht naar een nieuwe secretaris is begonnen. Wil je graag
meebesturen meld je dan even bij mij.

Volgens schipper Van der Heide kan ook dit jaar het uitje met de
vrijwilligers weer plaats gaan vinden, de datum gaan we nog 
plannen. Zo zijn er nog veel meer zaken die even geregeld moeten
worden maar dat hoort u volgend seizoen dan wel weer.
In ieder geval wil ik iedereen die zich op welke wijze dan ook
heeft ingezet voor BC Raak’m het afgelopen jaar heel hartelijk 
bedanken, want zonder de vrijwilligers dobberen we machteloos
rond in een kolkende zee, dus zetten we de zeilen weer bij en
zetten we weer vol goede moed koers richting het komende
seizoen.
Iedereen een prachtige zomer toegewenst.

Chris op de Hoek
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COMPETITIE NIEUWS

Raak'm 1 sluit seizoen af met over- 
tuigende zege
Zondag 27 januari stond voor de Grouster badmintonners alweer
de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. 
In sporthal De Twine was het vierde team van BC GO! uit Gro- 
ningen te gast. In het enkelspel gingen de Grousters voortvarend
van start. Het lukte Fokke Altenburg, Janny Hylkema en Femke
van der Made om in “straight sets” af te rekenen met hun Gro- 
ningse tegenstander. Alleen Randy Matitawaer was uiteindelijk
niet opgewassen tegen zijn opponent (17-21 / 15-21). Aan de zijde
van oom Paul Matitawaer lukte het de 16-jarige Randy niet om zich
in het dubbelspel te revancheren. Enigszins verassend was het
koppel van BC GO! met 19-21 en 16-21 te sterk.
Hylkema en Van der Made wisten echter wel het vierde punt voor
Raak’m binnen te halen, door met 21-15 en 21-17 van de Groninger
dames te winnen. Met nog twee wedstrijden in het gemengd dub- 
belspel voor de boeg was het voor de speler van BC GO! nog mo- 
gelijk om een 4-4 gelijkspel te behalen, maar de twee koppels van
Raak’m gooiden roet in het eten. Paul Matitawaer en Van der Made
waren met 22-20 / 21-9 te sterk en Altenburg en Hylkema wisten
vervolgens met 21-17 / 21-19 de eindstand op 6-2 in het voordeel
van de Grousters te brengen.

Voor de badmintonners zit het competitieseizoen 2007 / 2008 er
weer op. De doelstelling aan het begin van het seizoen was om mee
te doen voor het kampioenschap. Alhoewel het team als tweede op
de ranglijst is geëindigd, is er geen echte strijd om het kampi- 
oenschap geweest. Kampioen Assen liep vanaf het begin van de com- 
petitie al vrij snel uit en heeft de hete adem van Raak’m 1 eigenlijk
ook niet in de nek gevoeld. Assen promoveert naar de hoofdklasse
van de regio Noord van de Nederlandse Badmintonbond. Raak’m 1
moet genoegen nemen met wederom een seizoen in de 1e klasse
van de regio Noord, want alleen de kampioen komt in aanmerking
voor promotie.

Van de competitieleider
Hallo Badmintonners

Wat hebben we een succesvol seizoen gehad. Maar liefst drie
teams werden kampioen , het 2de en het 3de team en de aspi- 
ranten in de jeugdklasse. Het eerste team van Bc Raak’m wist net
niet het kampioenschap in de wacht te slepen. Volgend jaar gaan
ze het weer proberen in de 1ste klasse. Jammer genoeg neem het
aantal jeugdcompetitie teams sterk af, er zal volgend jaar maar
één jeugdpupillen team actief zijn. Mijn taak als competitieleider
zit erop, ik hoop dan ook dat er zo snel mogelijk een nieuwe 
competitieleider komt.

Want zonder competitieleid(st)er wordt het spelen van com- 
petitie toch wel erg moeilijk!

Jantine v.d Made

Eindst. 4e kl. DDW
 Gesp. Pnt.
BC Raak'm 3 12 68
Tietj.deel 3 12 60 
BC Bolsward 1 12 57
BC Stiens 84 1 12 46
BV Poona 4 12 42
BC Oer 't net 1 12 33
BC Drachten 5 12 29

Eindstand 1e kl. ZZ
Gesp. Pnt.

BC Assen 1 14 88
BC Raak'm 1 14 69
BC Drachten 5 14 61
Novum 2 14 59
Smash hoogev. 3 14 57
BC GO 4 14 48
BC Leeuwarden 2 14 47
BC Bahosa 3 14 19

Eindst. 2e kl. DDW
Gesp. Pnt.

BC Raam'm 2 14 89
BC Lemmer 1 14 73
BC Sneek 97 1 14 71
BC Alert 1 14 55
BV Zuidhorn 1 14 52
BC Bildtse 1 14 45
HBC Wadden 1 14 38
BC Vrij uit 2 14 25
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Tweede prijs voor Randy

De prijsuitreiking is in
handen van Fokke en Wijo

Uitslagen Club- 
kampioenschappen
Dames competitie
1e Wenda v.d. Pol 
2e Femke v.d. Made

Dames gevorderden (enkel)
1e Saskia Lezwijn
2e Judith Goudswaard

Dames beginners (dubbel)
1e Janneke Krist
2e Lies Oppendijk

Heren competitie
1e Paul Matitawaer
2e Randy Matitawaer

Heren groep 1 (dubbel)
1e Chris op de Hoek
2e Robbin

Heren groep 2 (dubbel)
1e Tjaard Martens
2e Wim v.d. Sluis

Clubkampioenen Wenda v.d. Pol en Paul Matitawaer

Femke wint de tweede prijsWenda wint de eerste prijs

Paul wint de eerste prijs

Eindst. 4e kl. DDW
 Gesp. Pnt.
BV Poona 3 12 66
BC Go 2 12 51
BC Drachten 4 12 51
BC Stiens 84 2 12 49
BC Smilde 2 12 46
BC Raak'm 4 12 37
BC Gorredijk 1 12 36

Eindst.Jun. 3e kl.
Gesp. Pnt.

BV Zuidhorn 2 14 107
BV Hoog spel 1 14 87
BC Leeuwarden 3 14 62
BC Raak'm 1 14 49
SV Griffioen 1 14 45
BC Sneek 97 1 14 44
HBC Wadden 2 14 29
BC Raak'm 2 14 25

Eindst. Asp. 3e kl.
Gesp. Pnt.

BC Raak'm A1 14 95
BC Bannink-M A1 14 86
BV Hoog spel A1 14 80
Mep. Meppers 3 14 65
BC Staphorst A2 14 49
BC Drachten A3 14 36
BV Nijeveen A3 14 20
SV Griffioen A2 14 17
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SMIC: Echt iets van deze tijd
Al een paar jaar ben ik redac- 
tielid van het clubblad van de
badmintonvereniging Raak’m in
Grou. 
Alle voorgaande 28 jaar werd
het boekje in A5 formaat ge- 
drukt. Vroeger werd het ge- 
stencild en later via een copy- 
shop gemaakt. De kwaliteit was
matig en vooral foto’s waren
niet mooi en altijd zwart/wit. 

Begin 2007 kreeg de vereniging
een mailing van SMIC met een
mooi glossy blad wat mij
meteen aansprak. Je kunt zelf
alle artikelen online invoeren,
het gehele boekje bekijken en
alles in kleur drukken. Dit vond
ik zo mooi dat ik eigenlijk gelijk
verkocht was. 
Zo’n eerste uitgave heeft nogal
wat voeten in de aarde. Een
nieuwe calculatie maken naar de
adverteerder toe en nieuwe ad- 
vertenties in kleur laten zet- 
ten. De hele lay-out en indeling
van een blad moet je opnieuw
gaan bepalen. Ontzettend leuk
om te doen. Vooral als je veel
met computers werkt, is het

erg gemakkelijk.
Toen in september ons eerste
nummer bij iedereen op de mat
viel, waren er allemaal lovende
woorden. ‘Echt iets van deze
tijd’, ‘prachtig met die foto’s en
die kleuren, ‘zo professioneel’.
Nieuwe leden krijgen meteen
een clubblad mee naar huis om
alle bijzonderheden in op te zoe- 
ken. Zo hebben we binnen een
paar weken nieuwe jeugdleden
en ook verscheidene nieuwe se- 
nioren kunnen verwelkomen! 

Zo’n mooi blad is wel een pro- 
motie van je club want ze liggen
ook in de wachtkamers van
dokter en tandartsen. Laatst
zat ik in de wachtkamer van de
huisarts en raakte in gesprek
met iemand die in de redactie
van een andere sportvereniging
in ons dorp zit. Toen ik ver- 
telde wat de kosten per boekje
zijn, ook nog inclusief ver- 
zenden en alles in kleur, moest
ik gelijk vertellen waar ik dat ge- 
regeld had. Ook kreeg ik mail
en telefoon van twee andere ver- 
enigingen uit de gemeente die

het boekje via via onder ogen
hadden gekregen. Ze vonden
het er ontzettend profes- 
sioneel uitzien.

Voor de rest kan ik alleen maar
zeggen dat ik ontzettend goed
geholpen ben door de mede- 
werkers van SMIC, zowel via de
telefoon als mail wordt alles zo
snel mogelijk geregeld. Op- 
startproblemen zoals een paar
veranderingen in de lay-out
worden in no-time aangepast,
wat ontzettend fijn werken is. 
Het werken met de software is
even wennen, maar door met
dubbele schermen te werken
gaat het prima. Foto’s en ad- 
vertenties kun je gemakkelijk
plaatsen. Ik ben dik tevreden
en hoop nog veel clubbladen te
mogen maken met SMIC. 

Groetjes van Saskia Lezwijn
Redactie ’t Plúmke, badmin- 
tonvereniging Raak’m uit Grou
www.bcraakm.nl

Artikel
Dit artikel is verschenen in de
nieuwsbrief van SMIC. 
SMIC is het bedrijf waar dit
clubblad gedrukt wordt. Het
hele clubblad wordt online ge- 
maakt, gedrukt door SMIC in
Giesbeek en verzonden naar
alle leden van BC Raak'm.
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

De paaseiereninpakploeg.

De zakjesdichtmaker.

De paaseiereninpakkers.

Dozen vol zakjes paaseieren. De verkoop was een succes.

- Pagina 7 -
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Jaarplanning 2008
23 apr. Laatste speelavond

junioren
14 mei Laatste speelavond

senioren
16 mei Feestavond senioren
20 aug. Eerste speelavond

nieuwe seizoen

Het sigarendoosje !!!!

Afscheid van het sigarendoosje.....
Uiteindelijk is het dan zover, ik stop met de redactie van ’t Plúm- 
ke. In 2000/2001 ben ik begonnen met de redactie van dit boekje.
Ik kreeg toen van de voormalige redactieleden Chris op de Hoek
en Peter Post al de spullen van ’t Plúmke. Deze spullen bestonden
naast een map met rekeningen en andere informatie uit een siga- 
rendoosje met een bankpas, de pincode en de kas van ’t Plúmke. 

Het kopiëren van ’t Plúmke is in de afgelopen jaren bij een aantal
verschillende bedrijven gedaan. Hierbij zorgde ik meteen dat de
boekjes ook gevouwd en geniet werden, wat natuurlijk heel wat
kostbare uurtjes handwerk bespaarde. Wat veel tijd kost en waar
ook meerdere mensen in het verleden mee bezig zijn geweest is
het zorgdragen voor voldoende kopij. In de jaren dat ik het
boekje opmaakte, zorgde onder andere Saskia ervoor dat mensen
spullen inleverden. Zoals jullie allemaal kunnen zien, wordt 
’t Plúmke sinds het begin van dit seizoen op een heel andere
manier opgemaakt en gedrukt. Dit heeft geleid tot een zeer
 professioneel en mooi uitziend clubblad. Dit is op initiatief van
Saskia die hiermee het uiterlijk maar daarnaast achter de scher- 
men ook het werkproces om het boekje te maken heeft aangepast.
Ik mocht Saskia nog helpen met de opzet van het nieuwe Plúmke,
maar nu stopt mijn formele redactiefunctie. Saskia is nu de 
redactie. Zoals jullie wel begrijpen is enige hulp hierbij van harte
welkom!

Op de laatste ledenvergadering heeft de redactie aangegeven dat
naar ons idee de financiën van ’t Plúmke ook prima ondergebracht
konden worden bij de algemene financiën van de badmintonclub.
Dit zorgt voor minder kosten en minder inspanning voor de
 redactie van ’t Plúmke. Eind december 2007 is de rekening van ‘t
Plúmke opgeheven en is alles overgegaan naar de rekening van de
badmintonclub. Door deze keuzen behoort het sigarendoosje tot
het verleden. Bij deze wens ik Saskia erg veel plezier en succes
bij het verzorgen van de nog komende Plúmkes. Ik lees de Plúmkes
in ieder geval met plezier en zal wellicht af en toe nog voor wat
 vulling zorgen omdat dit toch altijd het moeilijkste blijft aan het
redactiewerk.

Bauke Veenstra.
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Appels voor alle sporters 
van Super de Boer.

Verslag DPC-toernooi
Zaterdag, erg vroeg in de morgen, staan Bauke Paassen en Harold
Kramer te vechten tegen de wind. De vlag moet de mast in, maar
er staat een halve storm en dat is een sport op zich. De echte
sport moet dan nog beginnen: alweer het tweede DPC-toernooi van
Raak ‘m. Om half acht staan ook Anneke Huizenga, Jantine van der
Made al in de kantine tafels te verschuiven en de wedstrijd- 
computer te installeren. Freddy van der Heide en Chris op de
Hoek wrijven in hun ogen. Er staat een lange en enerverende dag
voor de boeg, zo’n 75 talenten uit de drie Noordelijke provincies
zullen hun kunsten laten zien. 
Trees Mulder heeft haar EHBO-vest nog maar net aangetrokken
of de wedstrijden beginnen. Op de ene baan gaat er het lieflijk
aan toe, maar op een andere baan moet Bauke tactvol ingrijpen om
een eerlijk wedstrijdverloop veilig te stellen. Hoe jong ze ook zijn,
sommige tieners zijn al flink brutaal. Maden a Joy A is heel an- 
ders. Ze biedt haar constant aan om te helpen tellen, wanneer er
een andere verstek laat gaan. Het was de bedoeling dat kinderen
die hun partij verloren, gaan tellen bij de volgende.

Don van Assendelft heeft inmiddels zijn wagen uitgeladen. Hij
heeft een partij merkkleding op de kop getikt. In de kantine staat
Meggy Huizenga de kleren netjes in te delen in de maten xl, xxl,
xxxl en extra xxxl. Het ziet er mooi uit: een heus sportkle- 
renwinkeltje bij het DPC-toernooi van Raak ‘m. De gratis keycords
van de Rabobank, de appels en de zakjes chips van Super de Boer
slaan ook aan bij de deelnemers. 

Jantine vliegt vrolijk van de hal naar de kantine. Ze springt achter
de computer om nieuwe uitslagen in te vullen. Daarna probeert ze
een verontwaardigde vader te sussen, omdat zijn zoontje blijk- 
baar foutief opslaat. Bauke staat erbij en zorgt ervoor dat alles
weer soepeltjes verder kan gaan. Er komt een jongetje naar de or- 
ganisatietafel.”Kan ik hier wel even bellen naar mijn vriendje, want
mijn beltegoed is op.” Ook daar is een mouw aan te passen.

De EHBO heeft het gelukkig niet drukker dan een paar pleisters
en één steunverbandje voor een pijnlijk enkeltje. Chris heeft
ervoor gezorgd dat op alle banen een mooie standaard staat voor
de puntentelling. De dag vordert gestaag en loopt op rolletjes. 

De spelers van Raak ‘m doen het goed. Shermon Daal heeft het DP- 
C-toernooi badmintonnen bij de categorie 13 jaar gewonnen.
Samen met zijn Grouster maatje Maurice Paassen wonnen zij ook
de Jongen Dubbel tot 13 jaar. Dennis Paassen won het Mix Dubbel
tot 15 jaar. Dennis won ook het Jongens Dubbel tot 17 jaar. Bij de
meisjes tot 13 jaar werd Maden a Joy a tweede. 
Harold Kramer

Maden wint de tweede prijs.

Anneke en Jantine zorgen
er voor dat alles tiptop
verloopt.
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Wie een goed idee heeft om
deze pagina op te vullen,
mail maar naar: 
redactietplumke@live.nl

JEUGD

Swarte Pyt
Op woensdag 13 februari
kwam Swarte Pyt ook even een
shuttletje slaan en spelletjes
doen. Het werd een half
uurtje dolle pret met Pyt.

Wethouder Anne Jochem
de Vries overhandigd 
Shermon de oorkonde van
sporttalent van de 
Gemeente Boarnsterhim.

Badmintonkorf-spelletjes.

Swarte Pyt bekogelen!!!!!!

Swarte Pyt deelt 
chocoladeletters uit.

Pepernotenpret !!!!!

Femke, Randy, Dennis
Shermon, Maden, Maurice en Marthe.

Zoek de 5 verschillen......

Vakantie...............
Prettige vakantie allemaal en tot 20 augustus.
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Indien onbestelbaar retour: Ghalinga 11, 9001 LM Grou

Prettige vakantie.
Op 20 augustus is de eerste speelavond van het nieuwe seizoen.
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