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Van de redactie
Eerst voorwoord

We gaan al weer een nieuw bad- 
minton seizoen in met een
nieuwe trainer en nieuwe spe- 
lers zowel bij de jeugd als de
senioren.

Het clubblad gaat op deze voet
verder, wel in een afgeslankte
vorm van maar één redactielid
maar dat mag de pret niet
drukken.
Het blijft leuk werk al zou wat
versterking wel goed zijn in de
vorm van ideeën inbrengen en
tips etc. etc. (mailen en bellen
mag altijd, zie colofon).

Het slotfeest was na verluid
een succes, foto's en een ver- 
slag staan natuurlijk in dit
clubblad.

Veel leesplezier met dit eerste
Plúmke en ik wens iedereen een
leuk en sportief badmin- 
tonseizoen, tot ziens in de
sporthal.

Saskia

Sportief??????
In al onze ijver om sportief te
blijven, parkeren we zo dicht
mogelijk tegen de sporthal.

Het belang van de
warming-up
7,3 Miljoen sportende Ne- 
derlanders lopen gezamenlijk
ruim 2 miljoen acute sport- 
blessures per jaar op. Een ge- 
deelte daarvan had voorkomen
kunnen worden als de sporter
voor aanvang van de training of
wedstrijd een warming-up had
gedaan. Gemiddeld doet 59%
van de sporters een war- 
ming-up. In de leeftijdsgroep
14-18 jaar ligt dit echter een
stuk lager: maar 40% van deze
jongeren doet een warming-up.

Met een warming-up bereid je
je niet alleen fysiek, maar ook
mentaal voor op de voorge- 
nomen lichamelijke inspanning.
Voor veel sporters is het een
moment van concentratie, van
opladen. Ook daardoor neemt
de kans op blessures af. Bo- 
vendien verbeteren de pres- 
taties en vergroot het je
sportplezier!
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Van de voorzitter
Welkom badmintonvrienden en helaas tot ziens.

Onlangs zijn wij weer begonnen met badmintonnen. We moesten
met z’n allen weer op gang komen merkte ik, de zomerzon was daar
vast debet aan. De machine loopt inmiddels weer op volle kracht
en de oliesnip is weer gevuld. Dat zal ook wel nodig zijn want
helaas moet ik jullie mededelen dat Marijke, wegens gezond- 
heidsperikelen, aan het begin van het seizoen haar taken met veel
moeite per direct aan mij heeft overgedragen. Heel sneu voor
haar want Marijke zou tijdens de jaarvergadering pas afscheid
nemen van het bestuur. Wij wensen haar beterschap toe en hopen
op een spoedig herstel. Ik kan niet anders zeggen dat ik altijd met
veel plezier met haar samengewerkt heb en alle vergaderingen
waren altijd gezellig, we hebben veel gelachen en volgens velen is
dat heel belangrijk. Marijke, hartstikke bedankt voor alles wat jij
tot nu toe voor onze club hebt gedaan.

Is er dan nog goed nieuws te melden in dit schrijven ? Wel ja. Eind
vorig seizoen heeft trainer Paul aangegeven dat hij zijn trai- 
ningspak in de wilgen ging hangen. Wij moesten dus op zoek naar
een nieuwe trainer. Dat is gelukt en wel in de persoon van Eric An- 
nema. Wij zijn blij dat we hem in ieder geval voor een jaar hebben
kunnen contracteren. Eric is een man met veel ervaring en con- 
tacten in de badmintonwereld en is al enkele jaren club- en se- 
lectietrainer. Wij zijn enthousiast en Eric is dat zeker ook, ik
hoop ook dat jullie dat worden of natuurlijk al zijn! Eric, welkom
bij de club. Dit laatste geldt natuurlijk zeker voor onze nieuwe
leden die we tot nu toe al hebben mogen begroeten. Ik ga hier nu
niet uitwijden over verenigingsbeleid, nieuwe sporthallen, ge- 
meentepolitiek of iets dergelijks. Kom na het sporten gewoon eens
aan de bar staan praten in de kantine en meng je gewoon in de
altijd bruisende discussie.

Nog lopende belangrijke zaken te melden tot slot ? Zeker wel. We
hebben ons dit jaar ingeschreven voor de Poiesz jeugd-spon- 
soractie om wat extra centjes voor de jeugd binnen te halen. Ho- 
pelijk worden we dit jaar wel uitgekozen om mee te doen. 
Op zaterdag 27 september gaat onze club natuurlijk ook weer vrij- 
willigers leveren voor de Santenkraam. Hoe meer vrijwilligers we le- 
veren, des te meer geld blijft er voor ons over en daar houden we
van.Tot ziens.

 Chris op de Hoek

Inleverdatum
Uiterste inleverdatum 

6 december 2008

E-mailadres:

redactietplumke@live.nl

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:
Vacature
Algemeen Lid:
Sikke Oppedijk
tel: 624967
Judith Goudswaard
tel: 0624112282

Ledenadministratie:
Wim van der Sluis 
tel: 623447

Competitieleider:
Vacature

Training: Eric Annema
Jeugdbegeleiding:
Chris op de Hoek
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.
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COMPETITIE

Van de competitieleider
Tot op heden is het nog niet gelukt om een nieuwe compe- 
titieleider te vinden. Ik vind dit persoonlijk heel erg jammer. 
Door een drukke studie waar veel tijd in gaat zitten ben ik
gedwongen om te stoppen als competitieleider. 

De taken van een competitieleider zijn:
1. Het aanvragen van de speelsleutels/ competitieteams en wij- 

zigingen etc.
2. Versturen uitnodigingen naar de verschillende clubs.
3. Mail-contact met de Badmintonbond district Noord.
4. Het invoeren van de speelgegevens.
5. Het uitdraaien van het wedstrijdprogramma van de ver- 

schillende teams.
6. Het uitdraaien van de wedstrijdformulieren.

Je bent het aanspreekpunt voor de competitiespelers/ team- 
leiders, waarbij geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. 

Ik wens alle competitiespelers een sportief badmintonseizoen toe. 

Jantine v.d. Made

Teams indeling
Team 1 - 1ste klasse A
Fokke Altenburg
Charrel Matitawaer
Paul Matitawaer
Janny Hylkema

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

Team 3 - 3de klasse A
Mario Pot
Freddy v.d. Heide
Minke de Groot
Ria Heitbrink
Judith Goudswaard

Junioren 1 - U12 Poule A
Leon Schut
Sido Altenburg
Sjoukje Lezwijn
Lara van Straten

BC Raak'm 1 - 1e klasse A (za/zo)
Zo. 21 sept. 9.30 Raak'm 1 - Amor 4
Za. 27 sept.  Vrij Uit 1 - Raak'm 1
Zo. 5 okt. 9.30 Raak'm 1 - Assen 3
Zo. 12 okt. 9.30 Raak'm 1 - Drachten 5
Za. 1 nov.  Oosterwolde 1 - Raak'm 1
Zo. 9 nov. 9.30 BC Go 3 - Raak'm 1
Zo. 23 nov.  Raak'm 1 - Smash 4
Zo. 30 nov.  Amor 4 - Raak'm 1
Zo. 7 dec. 9.30 Raak'm 1 - Vrij uit 1

Raak'm D1 - 2e klasse DDW afd. B
Wo. 24 sept. 20.00 Raak'm D1 - Space Shuttle D1
Wo. 8 okt. 20.00 Raak'm D1 - Lemmer D2
Wo. 15 okt. 20.00 Raak'm D1 - Zuidhorn D1
Ma. 3 nov. Westerbork D1 - Raak'm D1
Do. 13 nov. Vrij uit D1 - Raak'm D1
Wo. 26 nov. 20.00 Raak'm D1 - Drachten D1
Di. 9 dec. Space Shuttle D1 - Raak'm D1

BC Raak'm D2 - 3e klasse DDW afd. A
Do. 25 sept. Poona D3 - Raak'm D2
Wo. 1 okt. 20.00 Raak'm D2 - De Swiepers D1
Wo. 8 okt. Sneek 97 D2 - Raak'm D2
Do. 16 okt. Poona D2 - Raak'm D2
Wo. 5 nov. 20.00 Raak'm D2 - Tietjerk.deel D2
Wo. 12 nov. 20.00 Raak'm D2 - Vrij uit D2
Do. 27 nov. Drachten D2 - Raak'm D2
Wo. 10 dec. 20.00 Raak'm D2 - Poona D3
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Van de trainer................
Hallo badmintonners, 

Mijn naam is Eric Annema, 38 jaar, getrouwd met Renske en nog
woonachtig in Hardegarijp, we hebben 2 kinderen te weten Djay- 
den(bijna 3) en Quinten(net een half jaar).

Na een tijd in de IT-detachering gewerkt te hebben, werk ik sinds
2002 bij ziekenhuis “Nij Smellinghe” in Drachten op de auto- 
matiseringsafdeling als Implementator Informatie Systemen. Dit
werk bevalt me prima en het is goed te combineren met onder
andere training geven.

Ik speel al badminton sinds 1979 bij de BC Drachten en ben daar
sinds 2006 hoofdtrainer, in een ver grijs verleden heb ik daar nog
als speler het eerste team gehaald (destijds 2e klasse landelijk).

Sinds 1989 heb ik training gegeven aan de diverse verenigingen en
selecties (Breedte Training Friesland en DTC).

Ik kende van Raak’m al een aantal spelers (o.a.de Matitawaers,
Remco, de familie Paassen, Shermon Daal) waarvan de jeugd- 
spelers(onder andere Maurice, Shermon en Dennis, Jan-- 
Brandt,Wouter) al meegetraind hebben bij het DTC.

Het DTC staat voor het Drachtster Training Centrum waar trai- 
ningen georganiseerd worden voor de betere en gemotiveerde
jeugdspelers. Ook bestaat er sinds afgelopen seizoen weer breed- 
tetrainingen voor de jeugd, deze breedtetrainingen zijn laag- 
drempelig en voor iedere jeugdspeler geschikt die beter wil
worden in badminton. Ik heb dit jaar training gegeven aan de
Breedtetraining Friesland, hieraan deden van Raak’m mee: Sido,
Leon, Marthe, Shermon, Maurice en Maden en deze training is zes- 
maal gegeven in de sporthal te Grou.

Ook aankomend seizoen zal de breedtetraining Friesland weer
plaatsvinden, wanneer je het leuk lijkt om hieraan mee te doen
geef je op!

Trainer Eric Annema

De spaaractie
werkt als volg:
De klant spaart van elke aan- 
koop 8% voor zichzelf. Heeft
de klant €312,- gespaard, dan
krijgt hij bij de volgende be- 
steding € 25,- korting. Het sys- 
teem werkt zonder pasje o.i.d.
maar via de postcode en het
huisnummer in ons geau- 
tomatiseerd kassa-systeem.
Van alle aankopen van de leden
wordt 2% in januari van het
jaar daarop uitgekeerd aan de
club. Zij krijgen hiervan schrif- 
telijke of per mail bericht.

Coaching
Naast de bestaande regels
over de coaching tussen de 1e
en 2e game (90 seconden)
zonder de baan te mogen ver- 
laten én de coaching tussen de
2e en 3e game (5 minuten)
met het mogen verlaten van de
baan is het nu toegestaan om
te coachen tijdens de games.
Hieraan zijn echter een aantal
voorwaarden verbonden: 
- de plaats van de coach is
achter het veld of aan de 
zijkant van het veld waarop de
relevante speler speelt
- coaching is niet toegestaan 
tijdens een rally doch mag uit- 
sluitend plaatsvinden indien er
nog niet is geserveerd
- de tegenpartij mag geen
hinder ondervinden van de be- 
doelde coaching (schreeuwen
b.v.)
- de speler mag de baan niet
verlaten noch mag de coach de
baan betreden.
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VERGADERDATA
BESTUUR
Misschien belangrijk om te
weten. Dit zijn de data waarop
het bestuur bij elkaar komt
om te vergaderen. Wilt u iets
inbrengen in de vergadering
meldt u dan ruim voor deze
data bij de voorzitter. Zo
kunnen zaken meegenomen
worden in de bestuurs- 
vergaderingen.

21 oktober
11 november
13 januari
24 februari

Het bestuur

GEZOCHT............ COMPTITIELEIDER
Geachte heren/dames competitiespelers

De technische commissie bestaat nu uit de volgende personen:
Bauke Paassen (jeugd)
	Chris op de Hoek (senioren) (vz)
	Jantine van der Made (competitieleider)

Helaas stopt Jantine aan het eind van dit jaar met haar functie als competitieleider vanwege
haar studie. We hebben dus weer een functie in te vullen.

Binnen de huidige groep competitiespelers zoeken we een persoon die de functie van Jantine
overnemen wil. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat de persoon bekend is (of wordt)
met de werkzaamheden die bij deze functie horen. Geintresseerd ? Neem dan ff contact met
mij op aub. voor meer informatie

Vr Groet

Chris op de Hoek
0566-621271 of 06 14702713

Jaarplanning 2008
27 Sept. Santenkraam
Oktober Uitnodiging 

jaarvergadering
22 okt. Jeugd vrij i.v.m. 

Herfstvakantie
November Jaarvergadering

uitnodiging volgt.
19 Nov. Kind-Ouder

toernooi
14 Dec. 2e uitgave 

't Plúmke
17 Dec. Kersttoernooi

Jeugd
24 Dec. GEEN badminton
31 Dec. GEEN badminton

Jaarplanning 2009
7 Jan. Nieuwjaarsborrel
15 Febr. 3e uitg. 't Plúmke
18 Febr. Jeugd vrij i.v.m.

Voorjaarsvakantie
18 Mrt. Paaseiactie
1 Apr. Clubkampioen- 

schappen sen.
8 Apr. Clubkampioen- 

schappen sen.
26 Apr. 4e uitg. 't Plúmke
22 Apr. Laatste speelavond

jeugd
13 Mei Laatste speelavond

sen.

Bestuurszaken &  Bestuurstaken
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

Jaarlijkse Feestavond 16 mei 2008
De Feestavond van BC Raak’m was zoals gewoonlijk in de Pub van
de Bierhalle. Het feest was in mafia-stijl, een aantal feestgangers
had zich dan ook toepasselijk uitgedost. De pub was aangekleed
met posters met daarop de bedragen die men voor de diverse club- 
leden kon opdoen. Tijdens de avond werden de teams natuurlijk ge- 
huldigd en ook werd er even stilgestaan bij het afscheid van trai- 
ner Paul. 
Grootste verschil ten opzichte van vorige jaren was dat de hul- 
diging door twee man sterk werd gedaan. Geert Leijstra stond
voorzitter Chris op de Hoek goed bij. Een aantal leden hadden zich- 
zelf al helemaal gezien als “vrijwilliger van het jaar”, helaas werd
meegedeeld dat deze verkiezing niet meer gehouden werd. Het
feest ging door tot in de late uurtjes, de organisatie en ook de
sponsor worden bedankt voor het genotene.

Geert en Chris

Paul wordt in het zonnetje
gezet.
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Spelregels....................
Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de vol- 
gende mogelijkheden:
- eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
- het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de
toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest
deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Service algemeen
De service is heel belangrijk in badminton.
Een service is goed als:
- deze onderhands geslagen wordt
- deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld 
- de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
- de serveerder met beide voeten op de grond staat.
Onderhands: 
Het racketblad moet naar beneden wijzen.
Service enkelspel
- Iedere speler heeft één servicebeurt.
- In één servicebeurt kunnen géén of meer pnt. gescoord worden.
- Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt.
Service dubbelspel
- Ieder team heeft een servicebeurt.
- Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. - Bij een oneven stand uit het linker.
- In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.
- Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

Telling
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem, elke punt is ook echt een punt. De wedstrijd
gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten
tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.
Je scoort een punt als:
- als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
- als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten
jouw speelveld slaat;
- als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
- als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.
Je krijgt een punt tegen als:
- als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
- als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;
- als je in het net slaat;
- als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:
- mannenenkelspel (MS)
- vrouwenenkelspel (WS)
- mannendubbelspel (MD)
- vrouwendubbelspel (WD)
- gemengddubbelspel (MXD).

Een let is
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeur- 
tenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).
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JEUGD

Juniorenteam 1
Klasse U12 Poule A
Leon Schut
Sido Altenburg
Sjoukje Lezwijn
Lara van Straten

BC Raak'm J1 - Klasse U12 - Poule A
Zo. 28 sept. 13.00 Bahosa J4 - Raak'm J1
Zo. 5 okt. 9.30 Raak'm J1 - Stiens 84 J4
Zo. 12 okt. 9.30 Raak'm J1 - Nijeveen J5
Za. 1 nov. 13.00 BC Leeuwarden J4 - Raak'm J1
Zo. 7 dec. 9.30 Raak'm J1 - Bahosa J4
Za. 13 dec. 9.30 Stiens 84 J4 - Raak'm J1
Za. 20 dec. 9.00 Nijeveen J5 - Raak'm J1
Zo. 25 jan. 9.30 Raak'm J1 - BC Leeuwarden J4

Smash

Slagen
Clear
Een verdedigende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en hoog naar
het achterveld van de tegenspeler gespeeld.
Smash
Een aanvallende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en met hoge
snelheid naar beneden geslagen.
Lob
Een verdedigende slag. De shuttle wordt laag gepakt en hoog naar
het achterveld van de tegenspeler gespeeld.
Drop (achter)
Een aanvallende slag. De shuttle wordt van achteren hoog gepakt
en kort over het net gespeeld. Dit kan met een boogje zijn, maar
ook directe slag naar het net.
Drop (voor)
Een aanvallende slag. De shuttle wordt van voor kort over het net
gespeeld. Dit is altijd met een boogje. Deze slag wordt vaak net- 
drop genoemd.
Drive
Een aanvallende slag. De shuttle wordt van de zijkant van het veld
met een zijdelingse beweging snel over het net geslagen.
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Netten en palen
Wist je al dat om 18.45 uur de
netten en palen opgezet wor- 
den??? en dat dit een leuk
klusje is??!?!?!
Dus wees op tijd en help mee
!!!!!

Warming-up.

Goed luisteren.......

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

Wist je dat.....................
De max. snelheid van een tennisbal ligt tussen de 200 en 300km/h 
De max. snelheid van een badminton shuttle hoger is dan 300km/h 

De tijdsduur van een tennis match ong. 3 uur 18 min kan bedragen 
De tijdsduur van een badm.wdstr. ong. 1 uur 16 min kan bedragen 

De tijdsduur van effectief spel bij tennis ong.18 min bedraagt 
De tijdsduur van effectief spel bij badm. ong. 36 min bedraagt 

Het aantal slagen tijdens een tenniswedstrijd ong.1004 bedraagt 
Het aantal slagen tijdens een badm.wedstrijd ong. 1972 bedraagt 

De afgelegde afst.tijdens een tenniswdstr. ong. 3km kan bedragen 
De afgelegde afst.tijdens een badm.wdstr. ong. 6km kan bedragen

JEUGD

Warming-Up
De jeugd speelt van 19.00 tot
20.00 uur.
Na het opzetten van de netten
wordt er gelijk begonnen met
de warming-up onder leiding
van trainer Eric Annema.
Een warming-up is heel be- 
langrijk hiermee voorkom je
blessures.
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Indien onbestelbaar retour: Ghalinga 11, 9001 LM Grou

Santenkraam....................
Zaterdag 27 september is het weer zo ver de jaarlijkse Santenkraam. Elk jaar zijn er ook van
onze club, vrijwilligers die dit evenement tot een waar succes maken!!!! Een deel van de op- 
brengst komt ten goede aan onze clubkas. Dus sla je slag op de Santenkraam.
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