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Van de redactie

Voor u ligt het allerlaatste Plúm
ke, vier jaar en 16 clubbladen
verder is het nu tijd voor een
nieuw tijdperk en wel die van het
digitale. Alles gaat tegenwoordig
via internet en we kunnen daar als
club niet bij achterblijven. Voor
de zomervakantie zijn we bezig
geweest om de website in een
nieuw jasje te steken en dat is
gelukt. Chris Spring in 't Veld en
Roelof Lezwijn hebben mij daar
geweldig bij geholpen, mijn dank
daarvoor. Alle clubbladen die de
laatste vier jaar zijn verschenen
staan allemaal in het archief op
de website.
Terugkijkend op vier jaar 't
Plúmke online maken, kan ik zeg
gen dat het elke keer weer een
hele opgave was om op tijd alle
kopij te ontvangen en werd het
vaak nachtwerk voordat het uit
eindelijke clubblad klaar voor
verzending was. Elke keer weer
op tijd alles bij de leden krijgen
was het volgende probleem, soms
deed de post er meer dan een
week over, soms ook kwam er niks
aan en op het laatst stopte Se
lectmail en konden we alle bladen
weer rond gaan brengen en zelf
versturen. Dat laatste was de
reden waarom we over waren
gegaan op SMIC omdat je voor
weinig een clubblad kon maken en
verzenden, nu met de hoge ver
zendkosten wordt het clubblad
ook gelijk een stuk duurder en
ben je weer terug bij zelf rond
brengen. Dan is leden informeren
via de email vele malen handiger
en sneller.
 
 
 

Van de redactie
vervolg....
Voor mij als redactie stoppen de
werkzaamheden niet, ik ben net
voor de zomervakantie in het
bestuur gestapt en het webbe
heer is wederom aan mij toever
trouwd. Chris Spring in 't Veld zal
mij assisteren om de website zo
actueel mogelijk te houden.
Dus een nieuw tijdperk, nieuwe
bestuursleden, een nieuw jeugd
team en vier seniorenteams.
Onze club leeft meer dan ooit en
nu ook op www.bcraakm.nl
Saskia Lezwijn
 

Wim bedankt !
Op de laatste speelavond van het
seizoen werd Wim bedankt voor
zijn jarenlange bijdrage aan de
club. Hij heeft 13 jaar lang de
ledenadministratie op voortref
felijke wijze geregeld. Een diner
bon en een badhanddoek met het
logo van BC Raak'm erop kreeg hij

Slottoernooi
Het slottoernooi voor de jeugd
was erg gezellig, lees er alles over
op pag. 7

Jaarplanner
De gehele jaarplanner staat
op pag. 4
Voor bijzonderheden kijk op
www.bcraakm.nl -> Kalender.

14 September
1e speelavond 
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Colofon
Clubblad 't Plúmke
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:
Fred v.d. Heide
tel: 622146
Secretaris: Paul Radder
tel: 06-26340189
Penningmeester
Jacob Visser
tel: 06-24188184
Algemeen lid:
Bianca de Vries
tel: 06-81829631
Saskia Lezwijn
tel: 621787
Ledenadministratie:
Roelof de Vries
tel: 06-81829631
Competitieleider:
Harold Kramer, Remco de
Vries, Chris Spring in 't
Veld, Bianca de Vries
Jeugdcompetitieleidster:
Bianca de Vries tel:
06-81829631
Training: Kevin Krips
Jeugd begeleiding:
Chris op de Hoek
Paul Radder
Fred v.d. Heide
Bianca de Vries
Saskia Lezwijn 
Feestcommissie:
Vacature 
Redactiecommissie:
Saskia Lezwijn, tel: 621787
Kopij inleveren:
Bij voorkeur per e-mail:
info@bcraakm.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
Hallo Sportvrienden

Nou en daar sta je dan aan de bar toen er iemand vanuit de TC riep
"' en de nieuwe voorzitter is Freddy' dat was even schrikken maar
na een paar nachtjes slapen heb ik de knoop door gehakt en ja gezegd.
Voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben Freddy v/d Heide, 51
jaar jong, getrouwd en heb 2 kinderen.
Ik ben al menige jaren lid van deze club, waarin ik ook al heel wat
functies heb gehad in diverse besturen en heb dus al menig voorzit
ter zien komen en gaan.
Wij als aankomend nieuw bestuur zijn al diverse keren bij elkaar
geweest om het een en ander goed in kaart te krijgen en alle functies
ingevuld te krijgen en ik ben blij dat op dat punt bijna alles is geregeld
.
Ook nieuw dit jaar is dat we 3 competitie teams op door de week
hebben en 2 teams in het weekend waaronder een team dat bestaat
uit 2 heren uit Grou en 3 dames uit Sneek; helemaal super.
Wat ook nieuw is en waar we meegaan in dit digitale tijdperk is, dat
dit het laatste plúmke is wat wordt verstuurd, voortaan gaat dit
digitaal gebeuren ''dus geef wel jullie email adressen door''
Terwijl ik dit typ is het buiten erg regenachtig en zit de vakantie er
bijna op. Morgen weer naar het werk en ik denk dat de meesten al
weer aan het werk zijn, nog een paar weekjes en we kunnen weer
lekker badmintonnen.
Ben je nog vrienden tegen gekomen die ook lekker willen sporten,
neem ze mee op woensdagavond.
Tot 14 september.

Groetjes Freddy

Slottoernooi
Zie voor meer foto's van het
slottoernooi op www.bcraakm.nl
onder het kopje foto's.
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Jaarplanner 2011
September
14  Open speelavond
21  Open speelavond
28  Open speelavond, vanaf 21.00 uur Jaarvergadering

Oktober 
5    Vriendjestoernooi jeugd - Open speelavond
12  Open speelavond
19  Open speelavond vanaf 20.00 uur - 
      Jeugd vrij ivm Herstfvakantie
26  Open speelavond

November
2    Open speelavond
9    Open speelavond
16  Open speelavond
23  Open speelavond
30  Open speelavond

December
7    Open speelavond
14  Open speelavond
21  Kersttoernooi jeugd + senioren
28  Open speelavond vanaf 20.00 uur
      Jeugd vrij ivm Kerstvakantie

Jaarplanner 2012
Januari
4    Open speelavond 20.00 - 22.30 uur aansluitend
      Nieuwjaarsborrel - Jeugd vrij ivm Kerstvakantie
11  Open speelavond
18  Open speelavond
25  Open speelavond

Februari
1    Open speelavond
8    Open speelavond
15  Open speelavond
22  Open speelavond - Ouder/kindtoernooi Jeugd
29  Open speelavond - Jeugd vrij ivm Voorjaarvakantie

Maart
7    Open speelavond
14  Open speelavond
21  Open speelavond
28  Open speelavond vanaf 20.00 uur
      Jeugd vanaf 18.00 uur paaseieren verkoop

April
4    Open speelavond
11  Open speelavond
18  Open speelavond
25  Slottoernooi Jeugd en Senioren

Mei
2    Open speelavond van 20.00 - 22.00 uur
      Jeugd vrij ivm Meivakantie
9    Open speelavond tot 22.00 uur
16  Open speelavond tot 22.00 uur
23  Open speelavond tot 22.00 uur
30  Open speelavond tot 22.00 uur
 

10 vragen........
1. Naam + leeftijd: 
Willem Mölhmann, 62 jaar.
2. Beroep: 
Installateur
3. Hoe lang badminton je
al: 
Zeker 32 jaar
4. Heb je nog andere fa
voriete sporten: 
Schaken en schaatsen
5. Hobby’s: 
Computeren
6. Favoriete vakantiebe
stemming: 
Brazilië
7. Favoriete muziek: 
Country en Western
8. Waar mogen ze je 's
nachts voor wakker
maken: 
Snacks
9. Wat kan er beter bij
BC Raak’m:
Gaat prima
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Van de trainer..............
 

COMPETITIE
Raak'm 1 in voorrondes NK Regioteams
Het eerste team wordt al jaren kampioen in de tweede klasse. Ook
afgelopen seizoen waren Remco de Vries, Jeroen Epema, Wenda van
der Pol, Metty Kempenaar, Karin Visser en Nanda de Jong opnieuw
de beste van de tweede klasse. Promoveren kunnen ze niet, want er
bestaat geen hogere klasse door de week. Dit jaar werd er voor het
eerst een Nederlands Kampioenschap van alle kampioenen in de
tweede klasse georganiseerd. In mei 2011 waren de voorrondes voor
regio Noord. In twee duels werd het team van LBC in Leeuwarden
verslagen met ruime cijfers. Vervolgens moest er tegen Coevorden
gespeeld worden, de eerst wedstrijden thuis werden gewonnen maar
een week later zette Coevorden alles recht en werd er na goed spel
jammer genoeg verloren. De uitslag was geflatteerd, want de
Grousters boden goede tegenstand. We zijn trots op het team en
hun deelname aan dit Nederlands Kampioenschap. Voor Jeroen Epema
was dit zijn laatste optreden voor BC Raak'm hij heeft aangegeven
te stoppen. Chris Spring in 't Veld zal zijn plaats in het eerste team
innemen. Heel veel succes en misschien volgend jaar wel naar de NK.
De uiteindelijke winnaar van de NK Regioteams tweede klasse werd
BC Victoria uit Limburg.
 

Competitiestanden en verslagen
Op www.bcraakm.nl kunt u voortaan alle verslagen, uitslagen en
standen van de verschillende teams vinden onder het kopje Com
petitie. Hier staat ook het combinatieteam Grou/Sneek tussen,
waar in Johan v.d. Brink en Wouter v.d. Wal spelen samen met drie
dames van Sneek. 

Training
De jeugd traint weer van 19.00 uur tot 20.00 uur. De trainer krijgt
daarbij versterking, Paul, Chris, Freddy, Bianca en Saskia zullen
meehelpen bij de training.
De trainingstijden voor de senoiren zullen beginnen om ongeveer
20.00 uur, de definitieve trainingstijden zullen tzt. op www.bcraakm.
nl komen te staan.
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www.rabobank.nl

 Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
de Nr  1  in
hypotheken.

Toernooikalender 2011 - 2012
10-09-2011 Mixtoernooi Haren HBC68
18-09-2011 Dubbeltoernooi Lemmer BV Lemmer

Kijk voor inschrijfformulieren op www.bcraakm.nl onder het kopje toernooi !

DPC - Het DPC (Drie Provincien Circuit) is voor jeugd en van een dusdanige opzet dat men zoveel moge
lijk op gelijkwaardige sterkte speelt waarbij de ranglijst ook een rol speelt door sterkte kinderen te
laten promoveren naar een oudere leeftijdsklasse.

De data van deze DPC's zijn nog niet bekend bij de redactie, ze zullen tzt op de website komen te staan
of via het menu 'handige links' te zien zijn.
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JEUGD

Slottoernooi seizoen 2010-2011
Woensdagavond 27 april was al weer de laatste speelavond van het
seizoen. De trainer en begeleiders hadden een soort van toernooi
georganiseerd met allemaal badmintonspelletjes met handicap. Zo
kon je met een ooglapje op spelen en dat was erg moeilijk want je zag
de shuttle bijna niet aankomen. Ook was er een veld met kranten over
het net en je kon met een ballon aan je racket proberen de shuttle
te slaan, ook dat was helemaal niet zo gemakkelijk. De spiegels en de
matten waren ook erg leuk, je zag de shuttle pas wanneer hij over de
mat of spiegels kwam. Een hele leuke avond en tot slot kregen Kevin,
Fred, Chris en Paul nog een kadootje, een beker met daarin heel veel
lekkere spekjes als dank voor het leuke badmintonseizoen. 

Beter leren badmintonnen????
Afgelopen seizoen zijn Sjoukje en Harm begonnen met extra trai
ningslessen te volgen bij breedtetraining A, deze lessen worden
gehouden in verschillende sporthallen in de regio. Na deze 16 lessen
werd door de trainers bekeken wie er door mocht naar Breedtetrai
ning B, hiervoor word je dus geselecteerd. Hierbij zijn Sjoukje, Harm
en een paar vrienden van andere badminton clubs geselecteerd voor
Breedtetraining B. Wil je of ga je competitie spelen dan is deze
training wel handig want je leert ook vrienden maken en badmintonnen
natuurlijk. Sjoukje en Harm zijn heel erg positief over deze training!!!
Harm Lezwijn

 
 

Netten - Palen
De netten en palen worden
door de jeugd opgezet,
18.45 uur aanwezig zijn.
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lumke
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Indien onbestelbaar retour: Ghalinga 11, 9001 LM Grou

Eerste speelavond nieuwe seizoen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Op 14 september 2011 is de eerste speelavond voor zowel junioren als senioren.
Jeugd 18.45 uur aanwezig, senoiren 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
 
Fijne Groustermerke en tot 14 september.
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