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Van de redactie
Tweede voorwoord

En dan is het ineens december
en tijd voor een tweede uitgave
van het clubblad, dan moet er
wel vulling zijn want lege blad- 
zijden is ook niet leuk. Gelukkig
beschikt bijna iedereen over in- 
ternet zodat een mailtje snel
gestuurd is maar dan komt het
wachten op de hele stroom mail- 
tjes, hmmmmmmmmmmmmmm
dat schiet niet op. Dan maar
weer op de ouderwetse manier
mensen aanspreken waar de
stukjes blijven. Uiteindelijk
komt de deadline in zicht en
stromen er toch verha- 
len/verslagen binnen,
pfffffffffff gelukkig hebben
we de foto's nog, dus weer een
boekje vol. 

De competitieteams zijn volop
bezig en zoals het er nu uit
ziet gaat het voortreffelijk.
Ons jeugdteam doet het ge- 
weldig, in dit boekje een paar
verslagen en foto's.

Veel leesplezier met dit
tweede Plúmke en ik wens ie- 
dereen prettige kerstdagen en
een goede jaarwisselingl.

Saskia

Sport en acties !!!!
Er staan voor volgend jaar al- 
lemaal acties gepland rondom
onze vereniging. Zo hebben we
ons aangemeld om mee te doen
met de Poiesz-- 
jeugdsponsoractie en we be- 
horen deze keer wel tot de ge- 
lukkige verenigingen die een
koker krijgen. 

Het DPC-toernooi wordt we- 
derom georganiseerd vanuit
onze vereniging. Hier kunnen be- 
ginnende jeugd spelers en ge- 
vorderde jeugd spelers aan mee
doen. Dit zijn altijd zeer druk
bezochte toernooien en ook
goed voor onze kas. 

Verder volgend jaar natuurlijk
weer de paasei-actie.
Bijzonderheden omtrent al
deze acties volgen tzt nog.
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Inleverdatum
Uiterste inleverdatum 

11 februari 2009

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:
Paul Radder tel: 622939
Penningmeester:
Jacob Visser 
tel: 06-2418 8184
Algemeen Lid:
Sikke Oppedijk tel: 624967
Freddy v.d. Heide tel: 622146

Ledenadministratie:
Wim van der Sluis tel: 623447

Competitieleider:
Vacature

Training: Eric Annema
Jeugdbegeleiding:
Chris op de Hoek
Paul Radder
Freddy van der Heide

Feestcommissie:
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.

Trainer en voorzitter !!!!!

De nieuwe penningmeester
Jacob Visser.

Van de voorzitter
Ik las in het clubblad van de tennis vereniging uit ons dorp, waar on- 
dergetekende ook zijn balletjes mept op de maandagavond, dat de
Santenkraam opbrengst voor deze vereniging dit jaar 600 euro in
de broekzak had opgeleverd. Ook bedankte de voorzitter van deze
vereniging alle vrijwilligers voor hun inzet voor dit evenement. Het
voorgaande telt natuurlijk ook voor ons. Grote klasse. 
Over opbrengsten gesproken kan ik jullie schrijven dat Raak’m dit
jaar is ingeloot voor de Jeugdsponsor-actie van de Poiesz super- 
markt. Meer info over deze actie zal later tot uw komen maar dat
wij enkele honderden euro’s ook met deze actie kunnen ophalen zal
hopelijk een feit worden. Als alle leden een tikkie commerciëler
gaan denken dan kan de paasei actie ook een commercieel succes
worden dit jaar. Heb je een goed idee voor deze actie, bespreek
dit dan met een lid uit het bestuur.
Van de feestcommissie heb ik begrepen dat er een heuse
Après-ski party georganiseerd wordt eind februari in de Bierhalle.
Alle leden krijgen nog een uitnodiging voor deze avond. Van op- 
brengsten en feestgedruis naar kosten verslindende projecten. U
weet inmiddels al van mij dat er geen nieuwe sporthal komt. De hui- 
dige zal worden gerenoveerd voor een miljoen euro (tenminste dit
heeft de gemeente als eerste uitgangspositie zo benoemd). 
Wanneer deze pimp-up zal gaan plaatsvinden wachten we af. 
Van de hak maar op de tak. Het bestuur is weer op volle oor- 
logssterkte gebracht. Paul Radder, Jacob Visser en Freddy van
der Heide hebben zitting genomen en Marijke Groen en Judith
Goudswaard namen afscheid. We kunnen dus weer een aantal jaren
vooruit met de geit. 
Als laatste wil ik melden dat de trainer en de jeugd-begeleiding de
laatste weken druk in de weer zijn met het afnemen van het
examen voor het deel-diploma 1. Als u dit leest zijn waarschijnlijk
alle jeugd spelers voor dit deel diploma geslaagd. Proficiat alle- 
maal en ik wens alle jeugd succes met deel diploma 2.

Prettige Kerstdagen allemaal !

Chris op de Hoek
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COMPETITIE

Teams indeling
Team 1 - 1ste klasse A
Fokke Altenburg
Charrel Matitawaer
Paul Matitawaer
Bart 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
Bauke Paassen
Minke de Groot
Ria Heitbrink
Judith Goudswaard

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.

BC Raak'm 1 - 1e klasse A (za/zo)
Zo. 14 dec. Assen 3 - Raak'm 1
Za 20 dec. Drachten 5 - Raak'm 1
Zo 11 jan. 9.30 Raak'm 1 - BC GO 3
Za 17 jan. Hoogeveen 4 - Raak'm 1
Zo 25 jan. 9.30 Raak'm 1 - Oosterwolde 1

Raak'm D1 - 2e klasse DDW afd. B
Di. 9 dec. Space Shuttle D1 - Raak'm D1
Do. 8 jan. Lemmer D2 - Raak'm D1
Wo. 14 jan. Zuidhorn D1 - Raak'm D1
Wo. 21 jan. 20.00 Raak'm D1 - Vrij Uit D1
Do. 29 jan. Drachten D1 - Raak'm D1
Wo. 4 febr. 20.00 Raak'm D1 - Westerbork D1

BC Raak'm D2 - 3e klasse DDW afd. A
Wo. 10 dec. 20.00 Raak'm D2 - Poona D3
Do. 18 dec. Swiepers D1 - Raak'm D2
Wo. 7 jan. 20.00 Raak'm D2 - Sneek 97 D2
Wo. 14 jan. 20.00 Raak'm D2 - Poone 64 D2
Do. 22 jan. Vrij uit D2 - Raak'm D2
Wo. 28 jan. 20.00 Raak'm D2 - Drachten D2
Do. 5 febr. Tietjerkstradeel D2 - Raak'm D2

Kijk op www.kick-en-run.nl voor
meer acties............
Yonex badmintonrackets bij Kick & Run nu met 30% korting!!!
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Ingekomen email!!!
Hallo BC Raak’m

Ik zal me even voor stellen 
Johan de Jong oud speler van
L.B.C.
Ik lees in de Grouster altijd de
wedstrijdverslagen van het
eerste team. Wat mij hierbij
opvalt is dat er altijd het
woord sets staat.
Ik wil hierbij even opmerken
dat dat woord niet in het bad- 
minton voor komt. Dit moet
game wezen.

Vriendelijke groeten
Johan de JongEric, Paul en Chris.

Herendubbel: Freddy en
Mario

Damesdubbel: Minke en
Judith

Zoek het racket en de shutt- 
le !!!!!

Overtuigende zege Raak'm 1
GROU – Zondag 23 november stond voor de badmintonners van
Raak’m de thuiswedstrijd tegen het vierde team van Smash Hoo- 
geveen op het programma. De Grousters gingen voortvarend van
start in het enkelspel. Bart Matitawaer verwees zijn veel jongere
tegenstander met 21-9 / 21-10 weer naar de tribune. Zijn broer
Paul Matitawaer kende een stroeve start (20-22), maar nam in de
eerste set alle tijd om het spel van zijn tegenstander te leren ken- 
nen, om vervolgens de tweede en de derde set met 21-12 te win- 
nen. Ook de dames deden mee in de zegevieringen. Janny Hylkema
won met 21-15 / 13-21 / 21-14 en invalster Wenda van der Pol was
met 21-15 / 21-9 te sterk voor de Hoogeveense.

In het dubbelspel waren de gebroeders Matitawaer met 22-20 /
21-13 te sterk voor het koppel van Smash en ook Hylkema en Van
der Pol wisten in twee sets (21-8 / 21-19) het dubbelspel te win- 
nen. De tussenstand kwam hiermee op 6-0 in het voordeel van de
Grousters. Maar in het badminton telt elk gemaakt wedstrijdpunt
dus de spelers van Raak’m waren vastbesloten ook de laatste twee
punten in het gemengd dubbelspel te pakken. Zo gezegd, zo ge- 
daan; Bart Matitawaer en Janny Hylkema wonnen met 21-17 /
21-16 en Paul Matitawaer en Wenda van der Pol waren met 22-20 /
21-8 te sterk. De eindstand kwam hiermee op 8-0 voor Raak’m 1. 

Door verlies van directe concurrent Drachten staat Raak’m 1 nu
met 10 punten verschil stevig op kop. Op de helft van het seizoen
biedt dit echter nog geen enkele garantie op een kampioenschap.
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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.

13 januari
24 februari

Het bestuur

Jaarplanning 2008
17 Dec. Kersttoernooi Jeugd
24 Dec. GEEN badminton
31 Dec. GEEN badminton

Bestuurszaken &  Bestuurstaken

Judith bedankt voor je
inzet.

Jaarvergadering BC Raak'mWim (ledenadm.), Chris
(voorzitter), Marijke (secr.)
en Fokke Altenburg (TC).

Marijke neemt afscheid, ze
krijgt bloemen en een
zilveren kettinkje als dank
voor haar jarenlange inzet
voor BC Raak'm.

Kort Verslag ALV 28 november 2008
Vrijdagavond 28 november om 20:05 opende voorzitter Chris de al- 
gemene jaarvergadering in de bovenzaal van Café de Bierhalle. De
opkomst van de leden viel dit jaar niet tegen. In het bijzonder
werden twee nog jeugdige leden van onze club welkom geheten.
Onder het genot van een kopje koffie konden de eerste punten
van de vergadering snel worden afgestreept. Nadat enkele vragen
over de notulen van de jaarvergadering gehouden in december
2007 waren beantwoord werden deze goedgekeurd met dank aan
de secretaris.
Het financiële verslag over seizoen 2007-2008 werd behandeld en
enkele vragen van de leden hierover werden beantwoord. In het
kort kwam het er op neer dat we wederom een gezond financieel
jaar hebben gedraaid en zodoende ons eigen vermogen nog iets
hebben versterkt. De Kascommissie heeft het overzicht goed- 
gekeurd en een nieuwe commissie werd door de vergadering vast- 
gesteld. De begroting voor dit jaar werd verduidelijkt en goed- 
gekeurd door de aanwezige leden. Qua inkomsten willen we dit jaar
extra geld genereren. Er werd gesproken over hoe we de paasei
verkoop actie tot een nog groter succes kunnen maken en ideeën
uit het bestuur werden geopperd. Commercieel gezien valt er nog
meer te halen, er zal ingezet worden op een grotere verkoop- 
inspanning. Ook was BC Raak’m opgegeven voor de Poeis- 
z-Jeugdspaaractie. Dit onderdeel was niet opgenomen in de be- 
groting maar het bericht is op 29 november binnengekomen dat we
dit seizoen zijn ingeloot voor deze actie.
Na alle financiële zaken te hebben afgesloten hebben is er af- 
scheid genomen van Marijke Groen in haar functie als secretaris
en penningmeester en Judith Goudswaard als algemeen lid van het
bestuur. Als nieuwe penningmeester werd Jacob Visser door het
bestuur benoemd. Hij zal deze functie voor tenminste drie jaar uit- 
oefenen. Het bestuur zocht nog mensen voor de functie als alge- 
meen lid en voor de functie van secretaris en spontaan konden
deze functies in de personen van Freddy van der Heide en Paul
Radder worden ingevuld. Paul voor de functie van secretaris en
Freddy voor de functie als algemeen lid. Zo werd het toch nog een
vruchtbare avond en werd het bestuur weer op volle oorlogs- 
sterkte hervormd. Een betere sluiting van de vergadering kon het
bestuur zich niet wensen en iedereen werd in het café- gedeelte
van de Bierhalle uitgenodigd om een biertje op de geslaagde avond
in te nemen. Het was nog lang gezellig.

Het bestuur.
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

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

Voorjaarsvakantie
27 Febr. Après-ski party

20.30 uur in de
Bierhalle

18 Mrt. Paasei actie
1 en 8
April

Clubkampioen- 
schappen sen.

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

jeugd
27 Apr. DPC-Toernooi in

Grou (o.v.)
13 Mei Laatste speelavond

sen.

Jaarvergadering 2008 badmintonclub
Raak'm
De opening wed gehouden door Chris en dat ging super goed en
mooi. Het was kort maar krachtig. Mededelingen: Marijke Groen
was wel te zien binnen de vereniging. Maar nu na vele jaren gaat ze
eruit want ze was ziek is nu weer beter maar ze kreeg een mooie
beloning. Een heel mooi bos bloemen was op z’n plek namens Chris,
en een ketting omdat ze meer dan 2x 3 jaar fanatiek in de ver- 
eniging was. Judith ging eruit om privé omstandigheden maar
kreeg net als Marijke een beloning in de vorm van bloemen.
Paul Radder was kashouder maar tijdens de vergadering is dat ver- 
anderd. Hij is nu secretaris van de club wat eerst Marijke haar
taak was. Nu is Bauke Veenstra kashouder geworden en toen was
het afgelopen en hebben we nog wat gedronken. En we gingen weer
naar huis, geslaagde vergadering dus.

Geschreven door Jacob en Geert op 3 december 2008
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Sporthal vol
badmintonners!!!!!

Bart en Sikke

Nico en Tjaart
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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
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

JEUGD

Verslag jeugdteam
Leon, Lara,Sjoukje en ik doen voor het eerst badmin- 
ton-competitie.De eerste keer moesten we naar Hoogezand.
We moesten heel lang in de auto zitten en we zaten in de auto al- 
lemaal spelletjes te doen. En toen waren we er en Leon en ik be- 
gonnen met de warming-up en Lara en Sjoukje waren aan het over- 
slaan. Leon begon met de enkel en die won hij.
Ik moest daarna en ik heb alles in drie zetten gedaan maar wel
alles gewonnen. Het was 4-4 geworden.

De tweede keer moesten we in Grou spelen.
Ik ging naar de sporthal en toen deed ik mijn sportkleren aan.
Helaas was k mijn sportschoenen vergeten. Gelukkig heeft mijn
vader mijn schoenen weer opgehaald. Deze keer hoefde ik geen
drie sets te spelen en het was eenvoudiger dan de vorige keer.  
Leon en ik wonnen onze enkels, samen wonnen we ook de dubbel.
Sjoukje en ik wonnen ook onze mix partij.
Dus de einduitslag was weer 4-4.

Vandaag (12-10-08) hebben we weer thuis gespeeld tegen Nije- 
veen. Het ging erg goed, want Lara en Sjoukje hadden bijna de
enkels en de dubbel gewonnen.   We hebben vandaag voor het
eerst de beide mixen gewonnen.
Leon en ik hebben al onze enkels en de dubbel gewonnen.
Dus is het 5-3 geworden en hebben we voor het eerst echt
gewonnen.

Ik vind het heeeeeel erg leuk!!!!

Sido

Grou, 5 oktober 2008
Zondag moest het jeugdteam badmintonnen tegen Stiens. Eerst
moest Leon tegen iemand van Stiens en daarna Sido tegen een
meisje van Stiens. Sido en Leon hebben gewonnen. Daarna moesten
de dames (Sjoukje en Lara) 1 voor 1 tegen de dames van Stiens.
Daarmee hebben we twee wedstrijden verloren. Daarna moesten
Leon en Sido samen en die hebben we weer gewonnen, joepie!.
Toen de damesdubbel, die hebben we weer verloren. Toen kwam de
eerste mix eraan, Leone en Lara, die hebben in drie sets verloren!
En de tweede maar ook de laatste hebben we gewonnen (Sido en
Sjoukje). 
Dus hebben we net als de vorige wedstrijd tegen Hoogezand gelijk
gespeeld 4 – 4. Vier gewonnen en vier verloren.

Sjoukje

Uit-wedstrijd tegen
Leeuwarden.
Alle spelers in actie !!

Allemaal in een clubshirt,
dat ziet er proffie uit !!!!!

Sido, Leon, Sjoukje en Lara.
Gewonnen met 3- 5 !!!!
Grote klasse !!!
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Wie een goed idee heeft om
deze pagina op te vullen,
mail maar naar: 
redactietplumke@live.nl

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. Een war- 
ming-up is heel belangrijk hier- 
mee voorkom je blessures.

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
!!!!!

Spelletje verloren????
10 keer opdrukken !!!!

Spelletje shuttle hoog
houden bedacht door Rick.

Linda, Lara, Berber, 
Mariska en Ilse. Spelletje
shuttle hoog houden.

Rick, Marc, Peter, Sjoukje
en Harm.

Ouder-Kind
toernooi
Woendag 17 december is het
ouder-kind toernooi.
Neem je vader, moeder, oom,
tante, broer of zus mee !!!!
Kom op tijd zodat we tijd
hebben om een mooie indeling
te maken.
18.45 uur tot 20.00 uur !!!!!
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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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