
Van de redactie

Vierde voorwoord
 
Voor u ligt de laatste uitgave van
dit seizoen. De laatste maanden
is er veel te beleven geweest en
dus een goed gevuld boekje met
veel foto's. Sponsoractie, club
kampioenschappen, feestavond
en afsluiting  van het seizoen
voor de jeugd, alles staat er weer
in.
 
Volgend jaar zal dit clubblad niet
vier keer maar drie keer bij u op
de deurmat vallen. In september,
december en aan het eind van het
seizoen.
Er is nog altijd een vacature bij
de redactie, wie meer wil weten
over deze leuke werkzaamheden
neem dan eens contact op met de
redactie, zie colofon. Dit gehele
clubblad wordt online gemaakt
via www.smic.nl , hier is ook een
demo te bekijken hoe een club
blad tot stand komt.
 
Rest mij nog vanaf deze plaats
iedereen een prachtige zomer
toe te wensen.
Eerste speelavond nieuwe
seizoen is op 26 augustus 2009,
tot dan !!!!
 
Saskia
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Poiesz-actie
Myrthe, Jesse, Linda, Berber,
Mariska, Harm, Rick en Sjoukje
hadden zich opgegeven om mee te
doen aan de Poiesz sponsor actie
om muntjes in te zamelen (21
februari in de Poiesz) en dat lukte
goed.
Op vrijdag 17 april gingen Berber,
Mariska, Harm, Rick en Sjoukje
samen met Chris en Freddy naar
het FEC (WTC-Expo) in Leeuwar
den. Daar traden bekenden op
zoals Ch!pz. Op het laatst moch
ten we het geld ophalen, we had
den 948 euro opgehaald. Het was
ook heel leuk en ik hoop dat ie
dereen (of zoveel mogelijk) de
volgende keer helpt. Met dat geld
kunnen we nieuwe dingen kopen
voor de jeugd en leuke uitstapjes
maken.
 
Sjoukje Lezwijn
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Colofon

Clubblad 't Plúmke
verschijnt 3 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: 06-24188184
Algemeen lid:
Sikke Oppedijk tel: 624967
Freddy v.d. Heide
tel: 622146
 
Ledenadministratie:
Wim v.d. Sluis tel: 623447
 
Competitieleider:
Vacature
 
Training: Eric Annema
Jeugd begeleiding:
Chris op de Hoek
Paul Radder
Freddy van der Heide
 
Feestcommissie:
Claudia Edelmann tel 621271
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 vooraf
gaande toestemming van de
redactie. Aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook kan
niet worden aanvaard.

Van de voorzitter
Ambitie
 
Allereerst wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet
in het afgelopen badmintonseizoen. Ik gebruik maar weer eens een
groot cliché, maar zonder deze vrijwilligers is er weinig mogelijk.
Meestal eindig ik met het bedanken van deze groep mensen, ik begin
er nu mee omdat door het volgende geschreven deze dankbetuiging
anders niet genoeg aandacht krijgt.
 
Eric Anema neemt helaas na een seizoen al afscheid van onze club.
Eric heeft een aanbieding van de NBB gekregen om trainingen als
hoofdtrainer op “De Badmintonschool” te verzorgen. “De Badminton
school” verzorgt het gehele jaar badmintontrainingen voor jeugdspe
lers uit Noord-Nederland. Een ambitieus project voor een ambitieu
ze badmintontrainer. En zoals ik Eric heb leren kennen het afgelopen
jaar begrijp ik dan ook volkomen dat hij deze kans niet aan zich
voorbij laat gaan. Geweldig voor Eric, heel zuur voor ons. Over ambi
tie heb ik in de vorige uitgaven van 't Plúmke al woorden geschreven.
De sportieve ambitie die wij als bestuur samen met Eric op papier
hebben gezet, zouden we samen ook gaan nastreven. Dit gaat ons
zonder een man als Eric niet lukken ben ik bang. Het lijkt er sterk op
dat alle teleurstellingen in een jaar elkaar in snel tempo opvolgen.
Het eerste competitieteam van Raak’m die hun competitiewedstrij
den in het weekeinde speelt en dit jaar promoveerde naar de
hoofdklasse is uit elkaar gevallen. De technische commissie heeft nog
een poging gedaan om dit team te redden. Het is niet gelukt. Gewoon
doodzonde allemaal, sportieve ambities worden in een keer wegge
vaagd, plannen verdwijnen in de ijskast.
 
En nu, nu een nieuwe trainer zoeken, de lopende zaken afronden en
de zaak weer opstarten voor de volgende ronde. Ik vraag me af of ik
die ambitie nog wel heb…..
 
Een prettige vakantie
Chris op de Hoek
 

Inleverdatum

Uiterste inleverdatum
 
10 september
 
E-mailadres:
 
redactietplumke@live.nl
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Het woord is aan Janny.................
Na zo’n 10 jaar is er – noodgedwongen en tot mijn spijt – een einde gekomen aan mijn lidmaatschap bij
BC Raak’m. Noodgedwongen omdat om mij heen alle spelers uit het eerste team vertrekken dan-wel
stoppen met actief (competitie)spelen. Tja, wat moet je dan als je nog veel lol in het ‘spelletje’ hebt en
toch nog verdomd graag in het weekend een wedstrijd op niveau wilt spelen?

Eerste ingeving van mij, de TC en het bestuur was: ‘proberen om een compleet
en volwaardig hoofdklasse team op de been te krijgen in Grou!’. Maar die ingeving
werd helaas al snel achterhaald door de realiteit: BC Raak’m heeft te weinig
naam en wellicht te weinig te bieden om hier 3 of 4 goeie spelers heen te halen.
 
Dan blijft er dus maar één optie over en dat is zelf op zoek te gaan naar een
andere club. Die andere club is BC Drachten geworden, alwaar ik meer ex-
spelers van Raak’m zal tegenkomen en dat is leuk, maar ook wel wat zuur. Want
wat had ik met deze spelers onder de vlag van BC Raak’m een mooi hoofdklasse
team kunnen vormen….
 
Ik kijk met veel plezier terug op mijn ‘Raak’m decennium’ en bedenk me nu dat
het ook wel een erg succesvol decennium is geweest. Zes keer een kampioenschap
mogen vieren, waarvan één in mijn eerste jaar bij de jeugd en de laatste na

tuurlijk afgelopen winter nog. Maar naast het succes was er ook de gezelligheid op de woensdagavonden,
bij de vrijwilligersuitjes en bij de feestavonden. Onvergetelijk zijn ook de twee seizoenen dat we bij
iedere thuiswedstrijd zo’n 30 man publiek op de tribune hadden zitten en bij elke uitwedstrijd er een
extra auto reed met supporters. Het waren de jaren dat tegenstanders elkaar waarschuwden als ze naar
Grou moesten: “ze hebben daar veel publiek, waardoor je je niet moet af laten leiden”. Tien mooie jaren
dus, waar helaas een einde aan komt…
 
Ik besluit met het langs deze weg bedanken van ex-teamleden, (ex-)trainers, (ex-)bestuursleden, sup
porters, recreanten en vrijwilligers met hun bijdrage aan mijn mooie Raak’m jaren!
 
Janny Hijlkema
 

Van de trainer.....
Mijn eerste seizoen bij de BC
Raak’m is mij goed bevallen.
 
Met de andere trainers hebben
we bij de jeugd deeldiploma 1
kunnen halen, de stap naar deel
diploma 2 is nog groot. De jeugd
groep die er nu is zal zeker deze
stap kunnen maken op termijn.
 
De recreantengroep is erg leuk
om training aan te geven en gezien
de opkomst heb ik het idee dat
de spelers de trainingen ook leuk
vinden.
 
Bij de competitiespelers is de
opkomst redelijk wisselend, het
kampioenschap voor het eerste
en tweede team is een goede
prestatie. Ik vind het erg jammer
dat er geen team gevormd kan
worden om volgend seizoen in de
weekendcompetitie in de Hoofd

klasse te spelen.
 
Wellicht hebben sommigen van
jullie het al ergens gehoord, maar
ik stop aan het einde van dit sei
zoen met training geven bij
Raak’m. Dit heeft niets met de
club Raak’m te maken maar met

mijn eigen si
tuatie. Afge
lopen seizoen
gaf ik training
op de dins
dag- woens
dag- en don
derdagavond en
op de zondag
ochtend aan
de Breedte

training Friesland. Aankomend
seizoen blijf ik hoofdtrainer bij
de BC Drachten(dinsdag- en don
derdagavond), verder krijg ik de
kans om training te gaan geven aan

de badmintonschool (maandag- en
vrijdagavond) te Drachten. De
Badmintonschool is op dit moment
het hoogste niveau dat aan jeugd
training bestaat tot aan Amers
foort toe. Deze school wordt
aangestuurd vanuit de NBB (Ne
derlandse Badminton Bond), hier
voor zal ik ook regelmatig bij
scholingen moeten doen in Papen
dal. Voor informatie over o.a. de
badmintonschool kijk op mijn
eigen internetsite ww.coacheric.
nl Ik ben erg blij dat ik deze kans
krijg, ik vind het alleen erg jam
mer dat ik hierdoor geen training
kan blijven geven in Grou. 
 
Ik wens jullie het allerbeste voor
de toekomst en tot ziens (het
badmintonwereldje is maar klein).
 
Groeten Eric Annema
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Clubkampioenschappen 8 april 2009 

Poule 1:
1e prijs Christoffel
2e prijs Peter Post
3e prijs Don

Poule 2:
1e prijs Sikke
2e prijs Wim
3e prijs Willem

Poule 3:
1e prijs Saskia
2e prijs Meggie
3e prijs Ria

Poule 4:
1e prijs Jacob
2e prijs Bart
 

Door: Geert Leystra
 
Vorige week is het al los gegaan, het door Sikke georganiseerde
kampioenschap. Deze avond moet bewijzen wat alle trainingen waard
zijn en hebben opgeleverd door Eric Annema.
Er was een nieuwe instap ploeg die bestond uit Jacob, Bart, Marco
en Geert.
 
Saskia zorgde voor de kiekjes waar de shuttle steeds te snel voor af
is. Freddy hield de punten nauwgezet bij tot de komma's. Om 21.30
uur was de kantine bezet om de overwinning met voetbal op tv. en
Guus Meeuwis op de achtergrond te vieren. De toppers Eric, Harold,
Christoffel en Peter badmintonnen tot 22.00 uur door.
Onder het genot van een borrelhapje en drankje konden we om 22.35
uur aan de prijsuitreiking gekluisterd zitten, onder presentatie van
Sikke.
Flessen wijn, paaseieren en cheques werden uitgekeerd. Jacob en
Bart hadden 1 punt verschil maar allebei prijs. Eric Annema kreeg als
dank overtuiging een fles wijn voor de kwalitatieve trainingen. Zo
werd de avond nog heel gezellig.
 

 
Uitslag competitiespelers:
Bij de heren geen uitslag wegens te weinig opkomst.
 
Clubkampioen bij de dames is Nanda de Jong geworden.
Janny Hylkema werd tweede.
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de prijzen.
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Bestuurszaken & Bestuurstaken

Uitreiking cheques Jeugdsponsoractie
Op vrijdag 17 april jl. heeft tijdens het Jeugdsponsorgala in het WTC
Expo te Leeuwarden de uitreiking plaatsgevonden van de cheques die
de deelnemende verenigingen hebben verdiend tijdens de 4e
Jeugdsponsoractie. Tussen 2 februari en 28 maart 2009 ontvingen
de klanten van Poiesz Supermarkten bij iedere € 10,= aan boodschap
pen én bij de speciale sponsorproducten zogenaamde jeugdsponsor
munten. Deze konden gedeponeerd worden in de speciale kokers die
de lokale verenigingen vertegenwoordigden. Er zijn tijdens de
Jeugdsponsoractie 7,1 miljoen munten verzameld door de 372 deel
nemende verenigingen.
 
In totaal hebben we dit jaar € 372.000,= uitgekeerd aan de vereni
gingen, waarbij de eerste prijs is gewonnen door De Oeverzwaluwen
uit Koudum, de tweede door fietscrossvereniging De Heideclub uit
Noardburgum en de derde prijs door Voetbalvereniging Leeuwarden.
De hoofdprijs is gewonnen door De Tjallingstichting uit Drachten,
zij mochten een cheque van € 1.881,= in ontvangst nemen. Tussen de
uitreiking van de cheques door hebben vooral de aanwezige
jeugdleden van de verenigingen genoten van optredens van onder
andere Ch!pz en Kim Lian.
 
 

Jaarplanning
2009

26 augustus eerste speel
avond seizoen 2009 -2010

Van het bestuur
Poiesz-Jeugdspaaractie 
 
Op 21 februari 2009 heeft het voltallige bestuur voor de Poiesz
supermarkt met behulp van een zevental jeugdleden zoveel mogelijk
sponsormuntjes voor de jeugdsponsoractie proberen binnen te halen.
Op vrijdagavond 17 april zijn Freddy, Chris, Sjoukje, Harm, Rick,
Berber en Mariska naar het WTC-Expo afgereisd om daar tijdens de
uitreiking van de Poiesz-actie een cheque van maar liefst € 948 te
incasseren. Het geld wordt uitsluitend besteed aan jeugdactiviteiten.
 
Paaseiactie
 
De paas-ei actie heeft dit jaar € 1775,71 opgebracht. Een ieder
bedankt die aan de actie heeft meegeholpen.

Technische commissie
 
Het eerste competitieteam is teruggetrokken uit de competitie van
de NBB-Noord. Dit team zou volgend seizoen op hoofdklasseniveau
gaan spelen, maar is uit elkaar gevallen. De TC heeft geprobeerd om
dit team in een andere samenstelling toch nog te laten spelen, maar
dit is niet gelukt. Helaas hebben we besloten om ook het enige
jeugdteam dat ook in het weekeinde competitie speelde volgend jaar
niet te laten uitkomen. Er blijven zoals het nu lijkt twee competitie
teams over die door de week gaan spelen.
 
Start nieuwe seizoen
 
De eerste speelronde in het nieuwe seizoen start op: woensdag 26
augustus 2009.
 

Vergaderdata
bestuur

8 augustus 2009
22 september 2009
2 november 2009
15 december 2009

Misschien belangrijk om te
weten. Dit zijn de data
waarop het bestuur bij el
kaar komt om te vergade
ren. Wilt u iets inbrengen in
de vergadering meldt u dan
ruim voor deze data bij de
voorzitter. Zo kunnen zaken
meegenomen worden in de
bestuursvergaderingen.
 

 
Het bestuur
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Jaarlijkse feestavond.........
Vrijdag 27 februari was de jaarlijkse feestavond weer een feit.
Claudia en Elwin hadden alles weer prima geregeld met muziek,
sjoelen, spijkerslaan, hapjes en drankjes erbij werd het een zeer
gezellige en geslaagde avond.
Het thema voor deze avond was Apres Ski, en er liepen werkelijk een
paar mensen met ijsmutsen en skibrillen. Het sjoelen was erg gezel

lig met de familie Radder die samen
met Geert alles prima geregeld had
den. Wie nou uiteindelijk winnaar is
geworden is mij totaal niet bekend.
Het spijkerslaan ging wat moeizaam
omdat het stuk hout nog nat was, 's
middags was het nog een stuk van een
steiger of zo en 's avonds dienst doen
als spijkblok, tsja daar vielen dus wat
spaanders. Uiteindelijk waren het
Minke en Judith die de grote hamer

kompleet gesloopt hadden (zie foto).
 
Saskia
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Poiesz jeugdsponsor plan
Dit jaar heeft de Badminton club Raak'm zich opgegeven voor deze
actie van de Poiesz; in de eerste vergadering van het nieuwe bestuur
werd mij gevraagd dit een beetje in goede banen te leiden, dus zo
gezegd zo gedaan.
Na wat telefoontjes en met Wim wat spullen te hebben geregeld
waren wij er klaar voor op zaterdag 21 feb, Sint Piterdei .

Na eerst het info kraampje klaargezet te hebben en een kopje
koffie te hebben gedron
ken was het de beurt aan
de jeugdleden (Sjoukje,
Rick, Harm, Jesse en
Mirthe ) om de dukaten
van klanten te vragen om
die vervolgens in de
koker van BC Raak'm te
doen.
Al gauw kregen ze de
smaak te pakken, wat re
sulteerde aan het eind
van de morgen dat de
koker al goed gevuld was.

Intussen was ook Sikke aangekomen en werden de mensen buiten
vermaakt met wat badminton en werd er informatie gegeven over
onze club. Rond 12.30 uur werden de kinderen vervangen door Berber,
Linda en Mariska en van het bestuur waren Chris, Paul en Jacob
aanwezig en moesten deze proberen om de koker met dukaten vol te
krijgen. Na deze dag zou Poiesz de dag opbrengst verdubbelen wat
uiteindelijk resulteerde in ongeveer 3800 dukaten, wat ons bovenaan
de lijst zette maar er kwamen nog een aantal clubs die al ervaring
hadden met het binnen halen van de dukaten.
Eindelijk vrijdag 17 april konden we naar het Fec in Leeuwarden om
de cheque op te halen met 2 bestuursleden en een 5 tal jeugdleden.
Het was een zeer drukke en een lawaaierige avond (ene Kim Lian wou
weten wie het hardst kon schreeuwen) en waar menig ouder met zijn
vingers in hun oren stonden.
Rond 22.00 uur hadden we eindelijk de cheque in handen. Groot was
onze verbazing want we hadden EUR 948 binnen gehaald, met dank
aan de leden en de ouders die in de 8 weken durende actie al die
dukaten in onze koker hebben gedaan. Na de foto en 1 zoekgeraakt
kind die snel weer bij ons was konden wij eindelijk naar huis.
Met achterin de auto een heerlijk slapend kind waren we rond 22.45
uur thuis en daar hebben we er nog maar een biertje op genomen.
Ideeën om het geld te gebruiken voor de jeugd hebben we genoeg
maar het idee om een WII te kopen en daar een badminton spelletje
op te installeren vind ik wel grappig.
Graag tot de volgende Poiesz Jeugdsponsor Plan en vanaf deze plaats
wens ik een ieder een hele mooie zomer toe.

Groetjes Fred

Paaseiactie 2009
De verkoop van paaseitjes heeft
ook dit jaar voor Raak’m weer een
mooi bedrag opgeleverd.
Op twee avonden hebben we met
zijn allen, meer dan duizend
zakjes met heerlijke paaseitjes
verkocht. Daarmee hebben we
EUR 1.775,51 verdiend. We kun
nen terugzien op een geslaagde
actie.
Alle leden heel hartelijk dank
voor hun medewerking bij het
inpakken en de verkoop van de
eitjes.
  
Namens het besuur,
Jacob Visser
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.
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Laatste speelavond 22 april 2009

Op deze laatste avond werden er onderling wedstrijdjes gespeeld voor de jeugd. Eerst natuurlijk de
warming-up en daarna dubbels en mixen. Er geslaagd zoals uit de foto's wel blijkt. De jongste jeugd
mocht onder leiding van Fred leuke spelletjes doen en ook daar waren prijzen te winnen.
 

- Pagina 10 -



JEUGD

Prijzen laatste speelavond 22 april 2009
Nadat alle wedstrijden gespeeld waren, moest Eric nog even heel
goed rekenen want het spande er wel om. Ondertussen kregen de
kinderen limonade en een zakje chips in de kantine. Alles smaakte
prima want er bleef niks over. Na zo'n 10 minuten was Eric eindelijk
klaar met rekenen en konden de prijzen uitgedeeld worden.
 
Carmen, Ilse A., Stan, Emiel, Lisa en Jesse kregen allemaal een mooie
bidon.
Bij de jongens waren de punten bijna gelijk, maar uiteindelijk had
Leon de 1e prijs en Harm werd 2e.
Leon koos voor de sporttas en Harm kreeg een nieuw Yonex racket.
Ook bij de meisjes was het spannend. Daar werd Sjoukje 1e en Linda
werd 2e.  Sjoukje koos het racket en Linda ging met de oranje
sporttas naar huis.
 
 
 

Woordzoeker vakantie
 BAL
EMMER
KASTEEL
STRAND
ZON
BIKINI
GRENS
SCHELP
TENT
ZWEMMEN
BOOT
HOTEL

SCHEPJES
WANDELING
DUINEN
HUISJE
SORBET
YS
 
De overgebleven letters vormen een
woord van 8 letters.

Succes.
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Eerste speelavond nieuwe seizoen !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Op 26 augustus 2009 is de eerste speelavond voor zowel junioren als senioren.
 
Prettige zomer(vakantie) en tot 26 augustus.
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