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Van de redactie
Derde voorwoord

Alweer het derde voorwoord,
wat vliegt de tijd. Een jaar- 
wisseling met schaatspret was
natuurlijk een sportief hoog- 
tepunt. Om zo het nieuwe jaar
te beginnen is geweldig. Onze
jeugdleden zijn heel vaak in
actie geweest op de ijsbaan.

Ook dit boekje staat weer vol
met informatie, leuke foto's en
uitleg over de deeldiploma's
voor de jeugd. Alle jeugdleden
hebben deeldiploma 1 gehaald
en gaan hard trainen voor het
tweede diploma.

De competitieteams zijn klaar
met alle wedstrijden en we
hebben weer kampioenen bij
Raak'm, gefeliciteerd allemaal.
De foto's staan natuurlijk in
dit clubblad.

De jaarlijkse feestavond voor
de senioren wordt 27 februari
gehouden het beloofd weer een
ouderwets gezellig avond te
worden. 

Veel leesplezier met dit derde
Plúmke.

Saskia

INSTUIFAVONDEN !!!!!!!
Op Woensdagavond 25 feb, 4 maart, 11 maart en 26 maart orga- 
niseert onze badmintonclub open speelavonden. Op deze avond
worden badmintonclinics gegeven door onze hoofdtrainer Eric
Anema. Een ieder is van harte welkom. Profiteer van deze kans!!!!!

Jeugd : 19:00 uur
Senioren (vanaf 16 jaar) : 20:00 uur

RACKETS ZIJN AANWEZIG !!!
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Inleverdatum
Uiterste inleverdatum 

20 april

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: 06 26340189
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.

Van de voorzitter
Welke kant gaan we sportief gezien op. Welke koers gaan we dan
varen. Wat is de bestemming en welke bemanningsleden nemen we
dan mee? Allemaal vragen die boven kwamen drijven. De conclu- 
sie:we zijn een paar jaar blijven dobberen midden op de oceaan,
zijn bemanning verloren en hebben lekken in het schip gehad. Het
tij is echter gekeerd, er is weer land inzicht. Nieuwe, frisse be- 
manning die weet hoe de koers moet worden uitgezet om het
ideaal (volgens ons) te bereiken. Het oude schip is opnieuw
betimmerd.
Wij hebben een nieuwe koers uitgezet en we zullen de bestemming
bereiken. Wij hebben nieuwe doelen gesteld. Deze doelen richten
zich vooral op sportief niveau van onze jeugdafdeling en onze com- 
petitieafdeling. Kwaliteit hebben we in huis, nu nog gaan benutten.
Geen onduidelijkheden meer, duidelijke doelen stellen en de koers
gaan bewaken met kundige bemanningsleden. We willen doelen stel- 
len voor onze jeugdafdeling, proberen onze jongste leden zo goed
mogelijk op te leiden en te behouden voor de badmintonsport. We
gaan ook doelen stellen voor de competitieselecties. Technische be- 
manning zijn hiervoor al aan boord gestapt in de personen van Eric
Annema en Remco de Vries. Aan dit team zullen nog enkele mensen
worden toegevoegd. De kwaliteit die we al aan boord hebben willen
we professioneler gaan gebruiken zodat niemand zich straks nog
hoeft af te vragen of en waneer het schip zal stranden. Het land
komt langzaam inzicht. Het wordt nog een lange tocht, dus ieder- 
een de handen uit de mouwen en de zeilen bijzetten. Over de te
varen koers zullen we u gaan berichten. 

Namens het bestuur.

Freddy, Chris, Paul, Willem

Ze willen allemaal zoooo
graag op de foto!!!!!
Freddy, Remco en Chris.

FEESTAVOND!!!!!!
27 februari in de Bierhalle !!!
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COMPETITIE

Teams indeling
Team 1 - 1ste klasse A
(za/zo)
Fokke Altenburg
Charrel Matitawaer
Paul Matitawaer
Bart Matitawaer
Janny Hylkema

Team 1 - 2de klasse A
(DDW)
Remco de Vries
Jeroen Epema
Wenda v.d. Pol
Metty Kempenaar
Nanda de Jong
Karin Visser

Team 2 - 3de klasse A
(DDW)
Mario Pot
Freddy v.d. Heide
Bauke Paassen
Minke de Groot
Ria Heitbrink
Judith Goudswaard

Team Jeugd 1 (za/zo)
Leon Schut
Sido Altenburg
Sjoukje Lezwijn
Lara van Straten

Paul, Fokke, Charrel
Bart, Janny, Metty

Sportzaak KICK & RUN bestaat 16 februari as.precies 1 jaar. 
Om dit feit te vieren gelden tijdens het verblijf van St. Piter 
van 7 februari t/m 21 februari de volgende aanbiedingen:

Op alle (sport-)kleding:
 2e (goedkoopste) artikel één euro !!

Op alle overige artikelen (schoenen, rackets, etc.)
20 % kassakorting !!

Raak'm 1 Kampioen
Het eerste team van Raak'm
is kampioen geworden. 
Gefeliciteerd !!!!!!

Eindstand Team 1 (Za/Zo)
 Team Gespeeld Punten
1 BC Raak'm 1 13 78-26
2 BC Drachten5 14 74-38
3 Oosterwolde 1 14 67-45
4 BC Amor 4 13 65-39
5 BC GO! 3 14 59-53
6 Smash Hoogev.4 13 43-61
7 Vrij Uit 1 13 30-74
8 BC Assen 3 14 16-96
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Damesdubbel Janny en
Metty

Laatste wedstrijd tegen BC
Leeuwarden J4

Herendubbel Mario en
Harold.

Damesdubbel Minke en
Judith.

Raak'm 2 Kampioen
Ook het tweede team van
Raak'm is kampioen geworden.
Gefeliciteerd !!!!!

Uitslag Jeugd 1
Team Gespeeld Punten

1 BC Bahosa J4 8 42-22
2 BC Raak'm J1 8 38-26
3 BC Stiens 84 J4 8 38-26
4 BV Nijeveen J5 8 25-39
5 BC Leeuwarden J4 8 17-47

Uitslag Team 1 (door de week)
Team Gespeeld Punten

1 BC Raak'm D1 9 63-9
2 BC Westerbork D1 9 50-22
3 BV Zuidhorn D1 9 49-23
4 BC Drachten D1 10 28-52
5 BC Vrij Uit D1 10 21-59
6 BC Lemmer D2 9 13-59

Uitslag Team 2 (door de week)
Team Gespeeld Punten

1 BC Tietjerkdeel D2 13 76-28
2 De Swiepers D1 13 58-46
3 BC Raak'm D2 13 57-47
4 BC Sneek 97 D2 14 54-58
5 BC Drachten D2 14 52-60
6 BV Poona 64 D2 14 44-68
7 BC Vrij Uit D2 13 42-62
8 BV Poona 64 D3 12 41-55

Remco, Jeroen, Nanda
Karin, Wenda en Metty

Damesdubbel Nanda/Karin

Bloemen voor de
kampioenen.
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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.

24 februari

Het bestuur

Jaarplanning 2009
18 Febr. Jeugd vrij i.v.m.

Voorjaarsvakantie
27 Febr. Après-ski party

20.30 uur in de
Bierhalle - Senioren

18 Mrt. Paasei actie
1 en 8
April

Clubkampioen- 
schappen sen.

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

jeugd
9 Mei DPC-Toernooi in

Grou
13 Mei Laatste speelavond

sen.

Bestuurszaken &  Bestuurstaken

Van het bestuur
Ontwikkelingen technisch beleid:

Er wordt een nieuwe Technische Commissie opgericht. Wij willen
graag een duidelijk technisch beleid naar voren brengen. Sportief
gezien kunnen en willen wij beter presteren. Remco de Vries gaat
de TC leiden. Ook onze trainer Eric zal zitting gaan nemen in deze
commissie.

Poiesz Jeugd actie

Wij doen mee aan de Poiesz Jeugdspaaractie. Wij willen de op- 
brengsten van deze actie specifiek besteden aan onze jeugd- 
afdeling. Op zaterdag 21 februari zal het bestuur de club pro- 
moten voor het filiaal in Grou. Wij zullen daar actief leden gaan
werven voor onze club. Wij hopen dat een ieder onze jeugd- 
afdeling zal gaan steunen door middel van de te verkrijgen spaar- 
muntjes in de koker van BC Raak’m te deponeren in het filiaal in
Grou.

Paasei-actie

De Paasei-verkoopactie staat weer op het programma. Wij ver- 
zoeken een ieder seniorlid om deze keer mee te helpen om de
paaseitjes te verkopen. Dit kan op verschillende manieren. Of je
helpt mee op woensdag 18 maart vanaf 18:00 uur met de deur-tot-- 
deur verkoopactie met het begeleiden van de jeugd of je kan 10
zakjes met paaseitjes op woensdag 18 maart meenemen uit de
sporthal en thuis of aan familie/vrienden of op het werk gaan ver- 
kopen. Het bestuurt rekent dit jaar echt op iedereen om een
groot succes te maken van deze actie.

Nieuwe leden

BC Raak’m kan wel nieuwe leden gebruiken, wij zitten op dit
moment in een tendens met een dalend aantal leden. De meeste
nieuwe leden die wij binnenkrijgen komen vaak met hun buurman,
vriend of dergelijke mee naar de sporthal. Spreek deze mensen
eens aan en maak ze enthousiast voor badminton!!!!!!

Opruimen van netten en palen

Het opruimen van netten en palen na het spelen wordt keurig uit- 
gevoerd. Complimenten van het bestuur. Ga zo door !!!!!.
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

Mart met zijn 'buit'

Pepernoten zoeken

Swarte Pyt deelt 
chocoladeletters uit.

- Pagina 7 -



 t P
lumke

 t P
lumke

 t P
lumke

 t P
lumke

Hallo Allemaal,
Medio december hebben we de examens afgenomen voor Deel- 
diploma 1 bij de jeugd. Dit ging erg goed, we zijn nu bezig met Deel- 
diploma 2. Er zijn een zestal deeldiploma’s voor zowel het enkel- 
spel als het dubbelspel met als doel de vorderingen meetbaar te
maken. Het is bedoeld als stimulans voor de met badminton be- 
ginnende jeugdspelers. Bij de NBB bestaan zes deeldiploma’s, elk
met hun eigen eisen en een eigen examen. Deeldiploma’s 1 t/m 3
gaan over het enkelspel, terwijl in deeldiploma 4 t/m 6 het dub- 
belspel aan de orde komt.

Exameneisen Deeldiploma 1 (enkelspel)
1. Het kunnen vasthouden van het racket in de shakehandsgrip.

2. Gedurende 2 minuten met onderhandse slagbewegingen af- 
wisselend de shuttle hoog en laag spelen. Hooghouden binnen
één baanhelft.

3. Het kunnen uitvoeren van een korte aangeefslag.
Belangrijk is de Plaats, overdracht lichaamsgewicht, raakpunt, uit- 
gangspositie en grip. De korte aangeefslag dient in het aangegeven
vak te worden  geplaatst. (zie plaatje 1)

4. Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie forehand
net. 
Er moet met het juiste been begonnen en geëindigd worden, in- 
clusief terugkeer naar de basis van het enkelspelveld. Het ver- 
plaatsen naar forehand net dient te worden uitgevoerd in hoog- 
houd situatie beginnend met een aangeefslag waarna de shuttle on- 
derhands naar elkaar wordt gespeeld binnen de aangegeven vak- 
ken. (zie plaatje 2)

5. Het kunnen uitvoeren van een hoge aangeefslag.
Deze dient in het aangegeven vak te worden geplaatst(zie plaatje3)

6. Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie forehand ach- 
terveld. Er moet met het juiste been begonnen en geëindigd wor- 
den, inclusief terugkeer naar de basis van het enkelspelveld. Het
verplaatsen naar forehand achterveld dient te worden uitgevoerd
in hooghoud situatie beginnend met een hoge aangeefslag waarna
de shuttle bovenhands naar elkaar wordt gespeeld binnen de aan- 
gegeven vakken. (zie plaatje 4)

Plaatje 3

Plaatje 4

Van de trainer............

Shakehands grip

Plaatje 1

Plaatje 2
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Exameneisen Deeldiploma 2 (enkelspel)
1. Zelfstandig uitvoeren van de warming-up.
Deze dient in totaal 15 minuten te duren, start (zonder racket en
shuttle) van 4 á 6 minuten. Specifieke warming-up (met racket en
shuttle) 9 á 10 minuten. Hierin moeten boven- en onderhandse tech- 
nieken opgenomen worden en eindigen met wedstrijdachtige situ- 
atie op halve baan.

2. Het kunnen uitvoeren van een forehand netreturn.
Belangrijk is het onder de shuttle komen, overdracht lichaams- 
gewicht, raakpunt, terugkeer naar de basis, resultaat en grip. De
forehand netretrurn dient met het daarbij behorende voetenwerk
te worden uitgevoerd in een sparsituatie beginnend met een korte
aangeefslag waarna de shuttle onderhands naar elkaar wordt ge- 
speeld binnen de aangegeven vakken. (zie plaatje 5)

3. Het kunnen uitvoeren van een losse lobservice.
Belangrijk is de plaats, overdracht lichaamsgewicht, raakpunt, uit- 
gangspositie, resultaat en grip. De lobservice dient in het aan- 
gegeven vak te worden geplaatst (zie plaatje 6)

4. Het kunnen uitvoeren van een forehand dropshot.
Belangrijk is het onder de shuttle komen, overdracht lichaams ge- 
wicht,raakpunt,terugkeer naar de basis,resultaat en grip. De fo- 
rehand dropshot dient met het daarbij behorende voetenwerk te
worden uitgevoerd in een hooghoud situatie beginnend met een
korte aangeefslag waarna de shuttle onderhands en bovenhands
naar elkaar wordt gespeeld binnen de aangegeven vakken(plaatje 7)

5. Het kunnen uitvoeren van een forehand clear.
Belangrijk is het onder de shuttle komen, overdracht lichaams- 
gewicht, raakpunt, terugkeer naar de basis, resultaat en grip. De
forehand clear dient met het daarbij behorende voetenwerk te
worden uitgevoerd in een  hooghoud situatie beginnend met een
hoge aangeefslag waarna de shuttle bovenhands naar elkaar wordt
gespeeld binnen de aangegeven vakken. (zie plaatje 8)

6. Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie backhand ach- 
terveld. Er moet met het juiste been begonnen en geëindigd wor- 
den, inclusief terugkeer naar de basis van het enkelspelveld. Het
bewegen en verplaatsen naar backhand achterveld dient te worden
uitgevoerd in hooghoud situatie beginnend met een backhand drop- 
shot, waarna de shuttle onder- en bovenhands naar elkaar wordt
gespeeld binnen de aangegeven vakken. (zie plaatje 9)

7. Spelregelkennis.
Kennis hebben van enkelspellijnen, servicevakken en puntentelling
enkelspel.

Plaatje 5

Plaatje 6

Plaatje 7 Plaatje 8 Plaatje 9

Van de trainer............
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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. 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
!!!!!

Leon in actie. Ilse en Manon.

Diploma-uitreiking tussen
de kerstversieringen!!!

Dennis krijg zijn diploma.
Op de voorgrond de nieuwe
shuttledoos. Sjoukje gaf 
iedereen een kersttraktatie.

In de rij !!!!!!!!!!!

Deeldiploma 1
Op woensdag 10 december het
examen voor het deeldiploma.
Iedereen deed ontzettend
zijn best en er waren dan ook
hele hoge uitslagen. Iedereen
is geslaagd, gefeliciteerd !!!!!!!!!

Trainer Eric Annema en de
jeugdbegeleiders Chris, Paul en
Freddy hebben de examens af- 
genomen. Zie pag. 8 voor de
eisen voor deeldiploma 1.
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Indien onbestelbaar retour: Ghalinga 11, 9001 LM Grou

Poiesz Jeugdsponsoractie
Doe boodschappen bij Poiesz en steun zo je eigen sportvereniging.
Deze actie loopt t/m 28 maart 2009.
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