
Van de redactie

Eerste voorwoord
 
Een nieuw seizoen en dus weer
tijd voor een nieuw clubblad. Dit
jaar komen er maar drie uitgaven
van ons mooie blad en wel in ok
tober, januari en in april 2010.
 
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.
 
Na de merke bleek het een ver
rassing te zijn wat er uit/in de
palenputjes kwam, bij de vierde
paal ging het mis, een van de
jeugdleden had gelijk een fontein
water/bier over zijn schoenen.
Toen bleken er nog veel meer
putjes vol water te staan!!!
 
De vloer in de sporthal is aan
vernieuwing toe, dit zal in de
herfstvakantie gebeuren dus dan
is er zowel voor de jeugd als voor
de senioren geen badminton.
 
Ik wens iedereen een sportief en
gezellig badmintonseizoen toe,
tot zien op en rond het veld.
 
Saskia
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Eindelijk zeilen !!!
Het jaarlijkse vrijwilligers uitje,
jaren lang geteisterd door of te
harde of geen wind, werd dit jaar
een waar zeil succes . Voor som
migen een hele nieuwe ervaring,
voor anderen zowat dagelijkse
kost. Een verslag en meer foto's
op pagina 8. 

Nieuwe trainer !!!
Kevin Krips is de nieuwe trainer
voor zowel de jeugd als de senoi
ren. Wil je alles weten/lezen van
deze trainer, kijk dan op pagina 5
en 10.
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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:
Harold Kramer en Remco de
Vries
 
Training: Kevin Krips
Jeugd begeleiding:
Chris op de Hoek
Paul Radder
Freddy van der Heide
 
Feestcommissie:
Claudia Edelmann tel 621271
 
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
De start van het seizoen ligt ver achter ons, maar voor diegene die
ik nog geen welkom heb geheten, welkom. In het bijzonder onze
nieuwe leden. Jullie kunnen een leuke en sportieve tijd bij onze club
tegemoet zien. In het bijzonder wil ik verwelkomen onze nieuwe
trainer voor dit jaar: Kevin Krips. Kevin is een bekende in de badmin
tonwereld en verzorgt al enige jaren trainingen bij diverse clubs in
Noord-Nederland. Ik hoor positieve geluiden over de trainingen van
Kevin dus dat zit wel snor.
De bestuurssamenstelling voor dit jaar is dezelfde als die van het
afgelopen jaar en de eerste bestuursvergadering hebben we ook al
achter de rug. Wat vooral opvalt uit de cijfers is dat we dit jaar met
veel minder seniorleden van start gaan dan vorig jaar. Voor de gezel
ligheid in de grote sporthal is het leuk dat er meer grote mensen gaan
badmintonnen. De beste public relations voor BC Raak’m is uzelf, dus
ik verwacht binnenkort vele nieuwe gezichten op de baan. Voor die
gene die zich zorgen maakt over de vloer in de sporthal; Deze wordt
in de herfstvakantie vernieuwd, er komt een nieuwe toplaag op. Daar
waar vernieuwd moet worden gaat helaas niet op, daar waar vernieuwd
kan worden, worden resultaten geboekt. Wie verder van mening is
dat de santenkraam niet uit Grou moet verdwijnen, kan zich bij mij
opgeven voor vrijwilliger in het DB van deze commissie.
Ik heb ook gehoord dat onze feestcommissie ook nog enkele feest
beestencommissieleden zoekt. Deze “vrijwilligers functie”is echt de
mooiste binnen Raak’m. Je kunt naar eigen inzicht een feestje orga
niseren en volgens de penningmeester is er meer dan voldoende eigen
vermogen om dit jaar een knalfeest te organiseren. Meldt u bij
Freddy van der Heide aan voor deze mogelijkheid.
 
Tot slot een ieder een sportief en gezond badmintonseizoen toege
wenst.
 
Chris
 

Inleverdatum

Uiterste inleverdatum voor
het volgende Plumke:
 
10 januari 2010
 
E-mailadres:
redactietplumke@live.nl
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COMPETITIE

Raak 'm 2 zoekt systeem
Terwijl heel Nederland voor de buis kijkt naar "Boer zoekt vrouw",
zoekt Raak 'm 2 naar een systeem. De eerste competitiewedstrijd
tegen Heerenveen begon goed. Mario won zijn enkel. "Nieuwkomer"
in het team, Harold, won zijn enkel in de 3e klasse. Een echte
nieuwkomer, Annemieke Treur uit Nes, won keihard vechtend een
3-setter en maakte dus gelijk kennis met de uitputtingsslag die
"3-setter" heet. Minke maakte ook indruk, maar verloor nipt in een
3-setter. Al met al kunnen we dus zeggen dat er individueel talent is.
Met 3-1 voorsprong begonnen ze aan de dubbels en mixen. De heren
dubbel van Mario en Harold ging maar net verloren. De damesdubbel
ging ook verloren. Mario en Annemieke verloren vervolgens nipt de
mix.
Harold en Judith konden ook nog geen goed systeem vinden. Het
systeem van het samenspel, dat liep nog niet. We moeten dit zoeken
dus: Raak 'm 2 zoekt systeem.
 
Mayday, mayday, mayday, een schone taak voor de nieuwe trainer
Kevin.
 
Harold Kramer
 

Raak'm 1 wint eerste wedstrijd
Doordat er wat wijzigingen in de competitie-rangorde zijn ontstaan
is het vertrouwde tweede team nu ineens ons eerste team. Spelend
in de tweede klasse door de week.
 
Met vier dames en twee heren op papier moet het voor dit team een
seizoen worden zonder invallers. Toch bleek dat er maar 1 dame was
om te spelen zodat een zoektocht naar 'vers/oud' badminton-bloed
nodig was. Uiteindelijk werd ondergetekende bereid gevonden om
weer eens een shuttletje mee te slaan, een aanwezigheidspremie
mogen ze wel geven in dit geval.
Vol goede moed maar toch wel wetende dat het niveau te hoog is en
te snel, ging ik maar met Jeroen mee, die was zo attent om even via
Grou te rijden.
 
De heren wonnen vrij gemakkelijk hun single en ook Wenda had het
niet moeilijk. Mijn eerste set ging gelijk op en nipt verloren met 26-24
tsja kan gebeuren, tweede set was voor mij de dame zat er helemaal
doorheen, maar ze nam een wel hele lange pauze tussen de tweede
en derde set en dat is nooit goed voor een diesel zoals mij. Of het
daar nu door kwam of misschien dat ze wat instructies had gekregen
weet ik niet maar de derde set ging niet goed, het ontbreken van
scherpte en kracht kwam me duur te staan. Voor mij dus geen zoenen
na de single.
De herendubbel was een snelle overwinning en de dames dubbel liep
aardig maar met veel shuttles die uit waren moesten we deze wed
strijd gewonnen geven.
De 1e mix werd gemakkelijk gewonnen en de tweede verloren, geluk
kig mocht ik nog wel met Jeroen mee terug rijden al dacht Remco
daar heel anders over, die had me volgens mij gewoon naar Grou laten
lopen.
Na een heerlijk warme douche, wat drinken en hapjes mocht ik uit
eindelijk de overwinning mee naar Grou nemen. Goed gedaan Raak'm
1, de eerste overwinning is een feit.
 
Saskia

Teams-
indelding

Team 1 -  2e klasse B
 Remco de Jong
Jeroen Epema
Wenda v.d. Pol
Metty Kempenaar
Nanda de Jong
Karin Visser
 
Team 2  - 3e klasse A
Mario Pot
Harold Kramer
Minke de Groot
Judith Goudswaard
Annemieke Treur

- Pagina 4 -



Van de trainer..............
 

Van de trainer....
Allereerst zal ik me natuurlijk voorstellen als de nieuwe trainer van
BC Raak’m. Ik ben Kevin Krips, 19 jaar oud en ik woon in Meppel. De
meeste mensen in het kleine badmintonwereldje in het noorden
kennen mij als een van de trainers bij de breedtetraining in Meppel,
officieel het Meppeler Trainingscentrum (MTC) genoemd. Hier komen
kinderen trainen die iets extra willen naast de gebruikelijke of
misschien matige trainingen op de eigen club. Ik geef hier al jaren
lang training en het is daar ook hartstikke leuk. Naast de breedte
training, die deze week ook weer van start is gegaan, geef ik ook
training aan de jeugd bij BC Drachten op de donderdag. Ik speel
natuurlijk zelf ook nog, dit doe ik sinds 2 jaar bij de BC Drachten. Ik
speel competitie en train bij de A-selectie als speler van het tweede
team (4e divisie landelijk).
Naast het training geven en zelf trainen ga ik natuurlijk ook gewoon
naar school. Nadat ik afgelopen zomer mijn VWO diploma heb behaald
heb ik me ingeschreven bij de Rijksuniversiteit in Groningen en ik
studeer daar nu Rechten. Ik heb nu 6 weken les gehad en vind het
nog steeds heel interessant dus dat is zeker een goed teken.
 
De recreantengroep is een leuke en gezellige groep. Meer kan ik er
niet over zeggen. Ik had nog geen ervaring met training geven aan
recreanten dus ik wist niet echt wat me te wachten stond, maar ik
kan tot nu toe alleen nog maar positief zijn over de medewerking en
de sfeer in de groep. Het is erg dankbaar werk om aan deze mensen
training te geven.
De competitiegroep bestond wel, of hij bestond niet? Aan het begin
waren er nog twijfels over dat deze groep zou blijven bestaan of niet.
De eerste les was er dan ook vrijwel niemand. Maar de tweede en de
derde les kreeg ik volle banen bij de competitietraining en toen kon
ik echt goed van start gaan met mijn planning. Tot nu toe gaat het
goed op de training, er wordt hard en serieus getraind, en dat kan ik
altijd op prijs stellen. Ik heb al een paar wedstrijden bekeken van de
beide teams in de competitie, en ik zie dat er voor een aantal nog een
uitdaging ligt in vooral het dubbel- en mixspel. Hier ga ik natuurlijk
nog wat mee doen.
 
Een lang verhaal, zoals ik wel van mezelf had verwacht. Ik wil afslui
ten met mijn doelstellingen voor dit seizoen en die zijn veel trainen,
plezier maken, samen groeien en werken naar een betere toekomst
voor deze vereniging en dit begint natuurlijk bij de jeugd! Ik hoop
dat ik op een positieve manier kan bijdragen aan deze doelstellingen
en dat de jeugd misschien volgend seizoen alweer competitie gaat
spelen.
 
Kevin Krips, trainer BC Raak’m
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Bestuurszaken & Bestuurstaken

Jaarplanning 2009

21 Okt. Geen speelavond i.v.m. nieuwe vloer sporthal
4 Nov. Algemene Jaarvergadering 21.00 uur in De Twine
23 Dec. Jeugd vrij i.v.m. Kerstvakantie
30 Dec. Jeugd vrij i.v.m. Kerstvakantie

 

 
 
 

Vergaderdata
bestuur

De vergaderdata van het
bestuur worden eens in de
paar maanden gehouden.
Wilt u iets inbrengen in de
vergadering meldt u dan bij
de voorzitter of secretaris.
Zo kunnen zaken meegeno
men worden in de bestuurs
vergaderingen.
 
Het bestuur

Uitnodiging jaarvergadering 
Aan alle leden van de vereniging voor het bijwonen van de jaarlijkse
                                Algemene Ledenvergadering
 
Datum:         woensdag 4 november 2009
Aanvang:     21:00 uur
Plaats:         kantine van sporthal “De Twine”
 
 
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene ledenvergadering 2008
4. Jaarverslag 2008/2009
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Begroting 2009/2010
9. Wat verder ter tafel komt (indienen vóór aanvang van de
vergadering)
10. Rondvraag
11. Sluiting

BC Raak'm 1 - 2e klasse B DDW

Wo. 20.00 14 okt. Raak'm 1 - Tietj.deel 2
Wo. 19.30 28 okt. Sneek 97 1 - Raak'm 1
Do. 20.00 5 nov. Swiepers 1 - Raak'm 1
Wo. 20.00 11 nov. Raak'm 1 - BV de Slagen 1
Wo. 20.00 18 nov. Raak'm 1 - De Wadden 1
Do. 20.00 10 dec. Lemmer 2 - Raak'm 1
Wo. 20.00 16 dec. Raak'm 1 - Vrij Uit 1
Di. 19.30 5 jan. Tietj.deel 2 - Raak'm 1
Wo. 20.00 13 jan. Raak'm 1 - Swiepers 1
Ma. 20.15 18 jan. BV de Slagen 1 - Raak'm 1
Wo. 20.00 27 jan. Raak'm 1 - Sneel 97 1

 

BC Raak'm 2 - 3e klasse A DDW

Do. 20.00 15 okt. Drachten 4 - Raak'm 2
Wo. 20.00 28 okt. Raak'm 2 - Sneek 97 2
Wo. 20.00 4 nov. Raak'm 2 - Bildtse 2
Do. 20.00 12 nov. Drachten 2 - Raak'm 2
Do. 19.30 19 nov. Vrij Uit 2 - Raak'm 2
Wo. 20.00 9 dec. Raak'm 2 - Oer 't Net 1
Do. 19.00 17 dec. Poona 64 3 - Raak'm 2
Wo. 20.00 6 jan. Raak'm 2 - Drachten 4
Wo. 19.30 13 jan. Bildtse 2 - Raak'm 2
Wo. 20.00 20 jan. Raak'm 2 - Drachten 4
Wo. 19.30 27 jan. Sneek 97 2 - Raak'm 2
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Toernooien 

Naam toernooi Organisatie Plaats Datum
Regio Senioren & Veteranen
Kampioenschappen Noord

BC Drachten &
RCW Noord

Drachten 14/15-11-2009

DPC Bildtse BC Bildtse 
Badminton Club

St.Anna-
parochie

6-2-2010

SPORTAK Smash Smash Hoogeveen Hoogeveen 6-2-2010
Regio Jeugd Kampioenschappen  
Noord

SV Meteoor&RCW  
Noord

Veendam 13/14-2-2010

AMOR-toernooi (Sat.& cat.4,6 en 8) GSBC Amor Groningen 20/21-2-2010
DPC Meppeler Meppers Meppeler Meppers Meppel 27-2-2010
BAS toernooi (Amerikaans mixdubbel) HBC de Wadden Harlingen 28-2-2010
DSM Racketeers toernooi de Racketeers Emmen 6-3-2010
DPC Leeuwarder BC Leeuwarder Leeuwarden 13-3-2010
Junior Masters BC Drachten BC Drachten Drachten 13/14-3-2010
DPC Smash Hoogeveen Smash Hoogeveen Hoogeveen 27-3-2010
LBC toernooi Leeuwarder BC Leeuwarden Leeuwarden 27-3-2010
Jeugdevenement SV Meteoor 2009 SV Meteoor Veendam 27-3-2010
Veneboer Paastoernooi BC Drachten Drachten 3/4-4-2010
DPC BC Bahosa BC Bahosa Hoogezand 11-4-2010
DPC de Racketeers De Racketeers Emmen 24-4-2010
My Pecunia BC GO! BC GO! Groningen 24/24-4-2010
Meteoortoernooi (Sat.& cat.4,6,8) SV Meteoor Veendam 8/9-5-2010
Dauwtrapperstoernooi BC Leek Leek 13-5-2010
DPC Drachten BC Drachten Drachten 15-5-2010
GO!-Jeugdtoernooi BC GO! Groningen 59-5-2010
Slottoernooi SCN & DPC RCW Noord   Gorredijk ?

Hieronder de toernooien die dit seizoen in regio Noord worden georganiseerd. Alleen de toernooien die
zijn aangemeld bij en goedgekeurd door de RCW Noord zijn hier opgenomen.
 

 
 
 

Hmmmmm.........

In al onze ijver om sportief
te blijven, parkeren we zo
dicht mogelijk tegen de
sporthal.
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Vrijwilligersuitje op friese wateren
Hellinghaven, zondag 31 mei 2009 zo stond er in de uitnodiging te lezen, zou het jaarlijkse vrijwilligers
uitje gehouden worden. Verzamelen in de hellingshaven, met mooi weer een lekker windje en goed gevul
de koelboxen ging het avontuur beginnen. Dat we gingen zeilen stond vast, want na jaren of te veel wind
of te weinig wind, was het nu een perfecte dag en een perfecte wind. Tsja sommige dingen moet je gewoon
een keer gedaan hebben dus nu echt zeilen op het skûtsje van Freddy met extra bemanning aan boord
want met badmintonners gaan zeilen is vragen om problemen.
Freddy kwam al snel aanzeilen vanuit Akkrum en toen was het inladen en gaan, gelijk de wind in de zeilen
en zo het pikmeer over, ging heel goed wel even wennen met die rare giek, maar na wat instructies dook
iedereen gelijk weg zodra de schippers een yell gaf, moest ook wel want anders lag je wel in het water.
Via het pikmeer door de Tynje en daarna de wijde ee over waar we van de eerste baksel van de familie
Radder mochten proeven, echt heerlijk. Het was prachtig zeilweer en we genoten van het harde werken
van sommige van de opvarenden, dat ze ook nog kunnen zeilen pfffffffffffff petje af. Na een half
rondje om de Burd richting Eernewoude en daar voor anker. Toen werd eindelijk bekend wat er nou toch
in al die koelboxen zat, juist ja heerlijke hapjes, complete schalen met heerlijke gehaktballen in pinda
saus en lekker, jeetje de schaal was in no-time leeg dit tot ws. ongenoegen van de zonen van Paul, jammer
jongens maar wij hadden ze verdient na dat harde werken op een skûtsje. Ook de andere hapjes,
drumsticks, kaas, worst, tortilla rolletjes met zalm, olijven en nootjes ging er wel in en ook de meege
brachte drankjes gingen schoon op. De sterke verhalen gingen natuurlijk gewoon door, zo heb je op elke
boot wel wat snuiters die de maar doorpraten en of het nou allemaal klopt wat ze zeggen, ach wat maakt
het uit het was gezelligheid troef.  
De terugreis met lege koelboxen ging een stuk vlotter, zelfde route terug en op Pikmeer hield Chris het
grootzeil zo stevig vast en gingen we zo scheef dat Freddy een nat pak had, de lege koelboxen door de
keet vlogen en wij ons nog net vast konden houden op het bovendek, pffffffffffffff wat een wereld
zeg. Nog nooit zo blij geweest dat we land in zicht kregen. Na het opruimen, overhevelen van alle mensen
en boxen gingen we met z'n allen richting de Bierhalle om daar nog even na te praten onder het genot
van een drankje. Hoe laat het al met al geworden is is mij niet bekend, maar dat het nog lang rumoerig
bleef in Grou is zeker.
Bedankt allemaal voor het mogelijk maken van het vrijwilligersuitje, het was weer geweldig.
 
Saskia
 

- Pagina 8 -



www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.
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JEUGD

Van de trainer..........
Allereerst zal ik me natuurlijk voorstellen als de nieuwe trainer van
BC Raak’m. Ik ben Kevin Krips, 19 jaar oud en ik woon in Meppel. De
meeste mensen in het kleine badmintonwereldje in het noorden
kennen mij als een van de trainers bij de breedtetraining in Meppel,
officieel het Meppeler Trainingscentrum (MTC) genoemd. Hier komen
kinderen trainen die iets extra willen naast de gebruikelijke of
misschien matige trainingen op de eigen club. Ik geef hier al jaren
lang training en het is daar ook hartstikke leuk. Naast de breedte
training, die deze week ook weer van start is gegaan, geef ik ook
training aan de jeugd bij BC Drachten op de donderdag. Ik speel
natuurlijk zelf ook nog, dit doe ik sinds 2 jaar bij de BC Drachten. Ik
speel competitie en train bij de A-selectie als speler van het tweede
team (4e divisie landelijk).
Naast het training geven en zelf trainen ga ik natuurlijk ook gewoon
naar school. Nadat ik afgelopen zomer mijn VWO diploma heb behaald
heb ik me ingeschreven bij de Rijksuniversiteit in Groningen en ik
studeer daar nu Rechten. Ik heb nu 6 weken les gehad en vind het
nog steeds heel interessant dus dat is zeker een goed teken.
De eerste indruk die ik kreeg toen ik training ging geven bij de jeugd
was ‘wow’. Het is zeker een zeer energieke groep. De 3 begeleiders
die mij helpen bij de trainingen zijn hier zeker geen overbodige luxe,
want er zijn nog wel eens maatregelen nodig om de aandacht van de
kinderen erbij te houden. Ikzelf wil me zoveel mogelijk kunnen
richten op het echte training geven, dus ik ben hier dan ook zeker
dankbaar voor. De sfeer in de groep is gelukkig goed en de kinderen
zijn, al is het na enig pushen, ook bereid om wat te leren. Omdat de
groep aardig groot is (21) om van 1 trainer les te krijgen, heb ik al
voorgesteld om de groep in 2en te splitsen. De beginners en de wat
gevorderde jeugd. Zo denk ik de kinderen beter en persoonlijker te
kunnen begeleiden. Er ligt hier zeker nog een uitdaging.
 
Een lang verhaal, zoals ik wel van mezelf had verwacht. Ik wil afslui
ten met mijn doelstellingen voor dit seizoen en die zijn veel trainen,
plezier maken, samen groeien en werken naar een betere toekomst
voor deze vereniging en dit begint natuurlijk bij de jeugd! Ik hoop
dat ik op een positieve manier kan bijdragen aan deze doelstellingen
en dat de jeugd misschien volgend seizoen alweer competitie gaat
spelen.
 
Kevin Krips, trainer BC Raak’m
  Herfstbladpuzzel

In de herfst vallen de blaadjes van de bomen. Dit is ook bij de berk
in het park gebeurd. Alle blaadjes liggen hier op elkaar.

Weet jij hoeveel blaadjes
hier op de grond gevallen
zijn? Als je het antwoord
denkt te weten mag je het
mij vertellen bij de eerst
volgende training.

Saskia Lezwijn
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JEUGD

Herfstpuzzel

Toppunt !!!!
Wat is het toppunt van snelheid?
 - In je eentje om de tafel heen
lopen en dan je zelf tikken.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is het toppunt van
nieuwsgierigheid? 
- Door een sleutelgat van een
glazen deur kijken.

Netten - palen

Wist je dat om 18.45 uur de
zaal open gaat en dat de
netten en palen dan nog
even opgezet moeten wor
den??? Als iedereen helpt is
dat klusje om 19.00 uur
klaar en kun je gelijk begin
nen met de training. Dus
wees op tijd en help mee !!!!!!

Warming-Up

Na het opzetten van de net
ten wordt er gelijk begon
nen met de warming-up. Een
warming-up is heel belang
rijk hiermee voorkom je
blessures. 

Ideeënbus
 
Wie een goed idee
heeft voor deze
pagina, mail maar
naar: redactie-
tplumke@live.nl
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Woensdag 21 Oktober 2009 geen badminton !!!!

I.v.m. het leggen van een nieuwe vloer in de sporthal.
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