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Mededelingen
Welkom nieuwe leden!
Van harte welkom bij onze vereniging. Voor sommigen is dit het
eerste clubblad dat je ontvangt en we hopen dat je snel je weg
binnen Reflex weet te vinden.
Aangezien onze vereniging gerund wordt door vrijwilligers, hopen
we dat we af en toe een beroep op je kunnen doen voor assistentie
bij een verenigingsactiviteit.
Heb je tips of suggesties, meld je dan bij het bestuur.

Dankwoord
Ook dit jaar willen we weer alle mensen bedanken die op zijn of
haar manier een steentje hebben bijgedragen binnen de
vereniging.
Jullie steun en inzet blijft hard nodig voor het reilen en zeilen
binnen Reflex.
Bert en Eli: ook jullie heel hartelijk bedankt voor je inzet dit
afgelopen jaar.
Zomervakantie
De laatste training voor de zomervakantie is op dinsdag 12 juli.
We beginnen weer op dinsdag 23 augustus.

Allemaal een heel prettige vakantie toegewenst
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Van de bestuurstafel
Beste clubleden,
Met de zomervakantie in zicht kunnen we, terugkijkend op het
afgelopen seizoen, stellen dat we weer een bewogen maar leuk
jaar achter de rug hebben.
Na de zomervakantie zijn we met gemengde gevoelens verhuisd
van Sporthal Noetsele naar de Kruidenwijk. Onze voorkeur lag in
eerste instantie bij de nieuwe sporthal bij het zwembad maar de
gemeente besliste anders.
Nu na een jaar kunnen we zeggen dat de verhuizing rimpelloos
verlopen is en dat op enkele schoonheidsfoutjes na, we tevreden
zijn. We merken dat bij veel van onze leden, en vooral de jeugd, de
stap naar de sporthal Kruidenwijk veel makkelijker wordt gezet.
We zijn dan ook verheugd dat we een aanwas van zowel nieuwe
jeugdleden als volwassenen hebben
Het is voor ons belangrijk dat al die nieuwe leden zich thuis
voelen en de badmintonsport en Reflex zo leuk vinden, dat ze
blijven. De inzet van iedereen is daarbij belangrijk. Het bestuur
dat de voorwaarden schept, de trainers die de oefeningen
aantrekkelijk houden en de leden die de nieuwelingen in de groep
opnemen. Ook hier geldt, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Met dat in het achterhoofd proberen we ook de banden met onze
zustervereniging in Hellendoorn aan te halen. Hoe groter het
aanbod van badmintonspelers, des te groter de afwisseling en de
kans op een gelijkwaardige spelpartner. Een bijkomend voordeel
van Sporthal de Kruidenwijk is de kantine.
Menig clublid weet inmiddels na afloop van de training en de
nodige inspannende partijtjes, de weg naar de bar te vinden. Daar
kan, onder het genot van een drankje, verzorgt door de
vriendelijke beheerder, de wedstrijd, de dingen van de dag en de
kijk op de wereld worden doorgenomen. We kunnen niemand
verplichten, maar af en toe een bezoekje zal de onderlinge band
verstevigen en brengt gezelligheid.
Een bron van zorg blijft de hulp van vrijwilligers. Ook binnen onze
club komen de benodigde werkzaamheden neer op een paar
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personen. Het ideale plaatje zou zijn wanneer elk lid een
vrijwilliger zou zijn. Het versterkt het onderlinge begrip, is leuker
om het samen te doen en vele handen maken licht werk.
Bij al deze perikelen blijkt onze trainer Bert een stabiele factor,
inmiddels bijgestaan door ons clublid Eli en, vooral voor de jeugd;
Henriette Nieuwenhuis.
Als bestuur zijn we van mening dat de training de basis is van het
bestaan van onze vereniging. Wij, als bestuur, hopen dan ook
vanuit deze basis de club, met behulp van jullie, verder uit te
bouwen. Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de hulp dit jaar.
En natuurlijk ook Bert en Eli voor jullie trainingen.
Wij wensen iedereen een hele goede vakantie toe en tot ziens in
het nieuwe seizoen.
Namens het bestuur van BC Reflex,
Dick Slatius
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Grote belangstelling sportintroductie
Reflex
De sportintroductielessen die in het afgelopen najaar
plaatsvonden zijn een groot succes gebleken. Een groep van circa
30 basisgroep leerlingen van de basisscholen uit de Gemeente
Hellendoorn hadden zich opgegeven voor een aantal lessen
badminton.
Onder de vakkundige leiding van onze trainer Bert, de begeleiding
van Henriëtte Nieuwenhuis en de inzet van de nodige ouders
werd de jeugd op enthousiaste wijze de beginselen van het
badminton bijgebracht.
In allerlei spelvormen werden de kinderen op spelende wijze
vertrouwd gemaakt met de technieken van het badminton en de
spelregels.
Een enkeling had in de loop van de lessen een vriendje en
vriendinnetje enthousiast weten te maken en meegenomen naar
de training. Het mocht de pret niet drukken. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
Bert constateerde met voldoening dat er enkele spelers en
speelsters bij waren die de aanwijzingen vlug oppakten en zich
het badminton snel meester maakten waardoor ze al snel een leuk
spelletje konden spelen.
Aan het einde van de laatste introductie les werd aan alle
deelnemende basisschoolleerlingen een getuigschrift
overhandigd.
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Puzzel
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Reflex-1
Dit seizoen zijn we als zesde van de acht geëindigd in de poule.
Op het eerste gezicht geen prestatie van formaat. Toch zijn we als
spelers van het eerste team tevreden met het behaalde resultaat.
Een maand voor de start van de competitie was er nml. nog geen
zicht op dat we een volledig team op de been konden brengen.
Na het wegvallen van Elisabeth was het vinden van een
vervangster een bijna onmogelijke opgave. Vele dames werden
benaderd waaronder Arianne Sasbrink die de club allang verlaten
had, maar allen hadden een grondige reden om af te zien van
deelname aan de competitie.
Nagenoeg om twee voor twaalf, niet te verwarren met een bekend
tv spelletje, want het stadium van een spelletje waren we op dat
moment allang voorbij, meldde een oude bekende zich aan bij
onze club; Berlinda Michels-Broekmate. Na een langdurige
ziekteperiode en voorheen de nodige club- en wedstrijdervaring
bij onze collega’s te Holten wilde zij het badmintonspel weer
oppakken. Hoewel nog lang niet hersteld wilde Berlinda, na
langdurig inpraten van de Reflexspelers, wel meespelen met ons,
het eerste team.
Op dat moment waren we de koning te rijk, maar nu moeten we
met de nodige schaamte constateren dat we teveel van Berlinda
hebben gevraagd waarvoor onze excuses. We hopen dat ze gauw
weer beter wordt. In de praktijk bestond dus het afgelopen
seizoen uit het steeds weer op de been krijgen van een volledig
team. Hierdoor is het hele seizoen het motto geweest: handhaving.
Want eenmaal gedegradeerd, brengt je zomaar nog niet terug in
de beoogde klasse.
Nu klasse behoud een feit is, zijn wij tevreden over het behaalde
resultaat.
Het onderliggende probleem blijft echter bestaan: welke dame
meldt zich aan voor de competitie?
Het eerste team van Reflex.
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Reflex-2
Verslag van competitie 2010 – 2011
Allereerst stellen we ons even voor: het tweede seniorenteam van
Reflex 2 bestaat uit Irene Endeman, Heleen Hegeman, Marwin en
Remco Bartelink en Tom Houkema.
In de voorgaande competitie 2009 – 2010 zijn we kampioen
geworden en gepromoveerd naar de 4e klasse. Een mooi resultaat
waar we trots op waren en dit seizoen was het de bedoeling niet
te degraderen en in de 4e klasse te blijven.
Tot onze verbazing ging het eigenlijk best goed en konden we
aardig meekomen. Tot ongeveer de helft van de competitie waren
we een goede middenmoter. Na een enorme overwinning op
Kwiek Raalte stegen we ineens naar de top 3 en het ging steeds
maar beter totdat we zelfs een tijdje op de eerste plaats terecht
kwamen.
Dit was vooral te danken aan onze voortreffelijke dames Heleen
en Irene. Volgens mij zijn ze als dubbel geen enkele keer verslagen
en ook het dames enkelspel ging heel erg goed.
Hoewel de heren hun uiterste best deden, was voor hen het
niveau van de dames niet te evenaren. Toch hebben we als team
een prima prestatie neergezet door uiteindelijk op de 3e plaats te
eindigen.
Het bezoeken en ontvangen van teams is een leuke bezigheid. Er is
een behoorlijk verschil, het ene team is gezellig en sportief, het
andere team is heel fanatiek, hierbij telt alleen de prestatie.
Al met al hebben we deze competitie als zeer plezierig ervaren.
Geheimpje van ons team is dat wanneer de dames wonnen zij
zichzelf trakteerden op warme chocolademelk met…. slagroom.
Gelukkig was dit vaak het geval.
Het 2e team van Reflex
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Recreantenteam
Hallo sportvrienden,
Of ik een stukje wil schrijven over de recreanten als team en in
competitieverband.
Waar het ons om te doen was, was elkaar als team leren kennen.
En de vraag hoe werkt het allemaal om als recreant competitie
spelen.
Samen erop uit, samen in één auto zoeken naar de sporthal, Je
deelt veel op zo’n avond.
Voor ons team was alles nieuw. Als spelers met elkaar omgaan, als
team spelen tegen een ander team alles was ervaring opdoen.
We hadden nog nooit samen gespeeld, noch in competitieverband,
noch samen op pad geweest.
Het was een leuke ervaring dat is zeker. We gaan dit jaar weer
samen op pad. En we gaan voor een puntje meer!
Dat we de nodige positieve energie elke keer wisten te houden dat
was zeker.
Voordat we aan een wedstrijd begonnen werd de afspraak al
gemaakt dat we elkaar zouden trakteren op een broodje Mac.
Of we nu gingen winnen of verliezen, het broodje Mac zou er toch
van komen.
Het heeft ook de nodige stress nog met zich meegebracht. Het
team werd onderbroken door één sper midden in het seizoen.
Daardoor was het voor ons moeilijk om op tijd de nodige reserve
speler zien te vinden voor die bewuste avond. Al met al is het goed
gekomen.
Eenmaal hebben we meegemaakt dat we in Holten aan kwamen
en het team daar nog opgetrommeld moest worden, want ze
waren de thuiswedstrijd vergeten.
Er werd er wat afgebeld en heen- en weer gelopen, en
zenuwachtig afspraken gemaakt hier en daar. Uiteindelijk hebben
we, na een klein uurtje wachten met elkaar een leuke avond
badminton kunnen spelen. We weten nu ook , uit ervaring, hoe
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belangrijk het is om als een vast team op elkaar te kunnen
rekenen.
Het ging ons als team best goed af en dat is de reden dat we er dit
jaar ook weer voor zullen gaan.
De stand van alle gespeelde wedstrijden willen wij het als team
niet over hebben…. 
Wel hebben we besloten om dit nieuwe seizoen, in ieder geval één
puntje meer te willen behalen dan het afgelopen jaar.
En ons zelf verrassen met een rondje Mac Donald die houden we
erin. Wat wij als team heel belangrijk vinden is om plezier te
hebben met elkaar. Dat is ook het ideaal plaatje voor het komende
seizoen.
Sportieve groet,
Het recreantenteam
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Stukje van Wilco
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor het clubblad
van Reflex, maar wat is eigenlijk de betekenis van het woord
reflex?
Reflex (wikipedia)
Een reflex is een zeer snelle onwillekeurige reactie van het
lichaam op een stimulus.
Bekend zijn de boogreflexen waarbij alleen het ruggenmerg en de
efferente en afferente zenuw deel uitmaken van het neurale
circuit, met als bekendste de kniepeesreflex. De peesreflexen
ontstaan door een plotse rek van een spier door een tik met de
reflexhamer op de aanhechtende pees of door vibratie van het bot
waarop de reflexhamer klopt. Peesreflexen is dan ook eigenlijk een
onjuiste naam; spierrekkingsreflexen dekt de eigenlijke lading
beter. Veel reflexen ontstaan via goed beschreven neuronale
circuits
Nu even iets over mijzelf:
Mijn naam is Wilco Hoogenkamp
Ik ben 39 jaren jong en alweer 9 jaar getrouwd met Manon
Hoogenkamp- Otte.
Wij hebben 2 lieve kinderen Babette ( 8 jaar) en Thijs ( 6 jaar).
Mijn hobby’s zijn uiteraard badminton, lezen, reizen, en tijd door
brengen met mijn gezin. Wij wonen sinds 2 jaar aan de
Brakenbeltsweg in Nijverdal. Ik verdien mijn geld bij van Keulen
interieurbouw, net als enkele andere badmintonners. Op twaalf
jarige leeftijd ben ik lid geworden van reflex nadat ik via de school
met badminton in aanraking was gekomen. Het was al snel
duidelijk bij Reflex dat men met mij een groot talent had binnen
gehaald en ik kreeg ook de ene aanbieding na de andere om bij
andere verenigingen te komen spelen maar ik ben Reflex gewoon
trouw gebleven. Helaas kon ik na een aantal jaren de immense
druk die op mij werd gelegd niet meer aan en heb ik samen met
mijn begeleiding team (managers, trainers, fysioloog, haptonoom
etc)moeten besluiten dat we ook andere talenten een kans
moesten bieden en ben ik daarom gestopt met badminton.
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Natuurlijk is dit een grap maar ik heb in mijn jeugdjaren wel bij
Reflex gebadmintond. Ik deed dit toen al met veel plezier, maar
vrienden en voetbal lonkten meer, dus voetbal ging toen voor.
Ik vind het leuk om weer te badmintonnen, ook vind ik dat er bij
de badminton een goede sfeer hangt. Wel zou ik iets meer willen
trainen op de iets kleinere dingen zoals bijvoorbeeld de opslag of
wedstrijdtechnieken i.p.v. standaardsituaties. Maar ik wil ook niet
teveel klagen aangezien Bert, onze trainer, al na vier weken mijn
naam wist.
Wel wil ik een ieder een keertje uitnodigen om ook na de tijd een
drankje te komen drinken in de zeer gezellige kantine zodat je een
iemand ook een keer van een andere kant kunt leren kennen.
Mijn motto is: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Groeten Wilco Hoogenkamp
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Clubgevoel
Gisteren hoorde ik dat Theo Jansen definitief naar Ajax vertrekt.
Nu zal me dat aan de billen oxideren. Dat voetbal gaat zowel in
Amsterdam als in Twente toch wel door. Maar het contrast tussen
deze wandelende reclame voor Henk Schiffmacher en zijn
voormalig clubgenoot Sander Boschker is wel erg groot. Hoewel
ook Sander natuurlijk een tijdje vreemd ging in Amsterdam. Wat
moet je daar in Amsterdam trouwens anders doen dan
vreemdgaan, maar dit terzijde. Waar het om gaat is clubgevoel of
het gebrek daaraan. Hedendaagse voetballers hebben er weinig
van, van dat clubgevoel en dat is jammer.
Hetzelfde geldt kennelijk voor politici. Want alweer gisteren was
ik getuige van het circus dat getrapte verkiezingen heet. Om de
afspiegeling van de provinciale staten in de eerste kamer tot stand
te brengen was kennelijk een rekenkundige salto mortale
noodzakelijk die hele hordes statenleden dwong om hun club te
verloochenen en op voormalige vijanden te stemmen. Het enige
sympathieke van dat spel was de D66 schlemiel die zo
zenuwachtig werd dat hij het van staatswege verstrekte verplichte
rode potlood niet kon vinden en per abuis (of in blinde paniek?)
verruilde voor zijn eigen blauwe balpen. Dat hij daarmee zijn club
een zekere zetel ontnam is niet alleen sneu, maar naar mijn idee
ook onrechtvaardig. Scheids!! Waar moet het heen als er van de
honderden statenleden maar eentje zenuwachtig wordt als het
clubgevoel massaal wordt ingewisseld voor berekeningen en dat
dan uitgerekend die man wordt gestraft door de kommacopulatie
van de bureaucratie
Nee, het is in Nederland slecht gesteld met het clubgevoel.
Gelukkig is er Reflex. De geest van clubgevoel wordt dagelijks
vaardiger over de leden van deze prachtclub. Niet alleen in de zaal
en onder de douche, maar tegenwoordig ook bij Arthur aan het
schap is het één en al broeder- en zusterschap. Jammer dat het
eerste niet bijna kampioen wordt, anders zouden we onder het
balkonnetje aan het Huis voor Cultuur en Bestuur met zijn heel
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velen op grote schermen staan te kijken hoe Marga net dat laatste
punt niet en Dick schreeuwend … jammer, jammer, driewerf
jammer.
Ach wat zeur ik. Meedoen is belangrijker dan winnen. En
meedoen, dat gebeurt bij Reflex weer volop. In de nieuwe sporthal
doen allerlei nieuwe mensen mee. Wist iemand een jaar geleden
wie Elisabeth of Jeroen Beeris was? Nu zet Elisabeth haar liefste
glimlach op en schrijf ik alleen daarom al een column voor het
clubblad dat door hen weer nieuw leven wordt ingeblazen. Kende
iemand tot vorige jaar september Wilco Hogenkamp? Nu gaan we
ook als we geen zin hebben om te badmintonnen alleen om zijn
verhalen aan de bar op dinsdagavond naar het Kuperserf.
Echt, het gaat goed met het clubgevoel van Reflex. En juist op dat
moment komen daar die vreemdelingen uit Hellendoorn. Ik mag
dat zeggen want qua post hoort Marle ook tot Hellendoorn.
Bestuur, bestuur let op uw zaak. Juist nu het clubgevoel …
Onzin natuurlijk, het waren gewoon aardige lui en wat mij betreft
komen ze nog eens en gaan wij op donderdagavond de Voordam
eens onveilig maken. Jammer alleen dat er een paar goede spelers
bijzitten en dat Fred en ik van die gasten verloren. Sowieso speel
ik liever tegen dan met Fred. Gezonde rivaliteit, ook dat is
clubgevoel.
Jan Verhoek
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Uitje badminton jeugd
Op 28 mei hadden we met de jeugdspelers een uitje met de
badminton. Om kwart voor 3 verzamelden we op de parkeerplaats
bij de sporthal.
Vanaf daar vertrokken we naar Landall in Hellendoorn. Om ong. 3
uur kwamen we daar aan. Eerst gingen we met z’n allen bowlen.
Dat was echt heel leuk! We kregen ook wat te drinken, dat was
fijn. De wat oudere kinderen moesten iets eerder weg, omdat die
een GPS-tocht gingen doen. Het was wel jammer dat we iets
eerder weg moesten, omdat we dan het bowlen niet konden
afmaken. We vonden de GPS-tocht iets minder leuk. Dat kwam
omdat het een te grote groep was, ong. 10 personen. Je zou het
eigenlijk met groepjes van 3/4 moeten doen, want nu had één
iemand de GPS vast. De anderen konden niet veel doen. De
jongere kinderen gingen na het uurtje bowlen midgetgolfen. Die
vonden het volgens mij heel leuk! Als laatste gingen we met z’n
allen patat eten. Dat was heel lekker!
Al met al was het een leuke dag!
Geschreven door : Romy Hallink & Elvira Draaijer
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Van de trainer…
Het is weer zover. Gelukkig hebben we na dik anderhalf jaar weer
een redactie, die voor ons het clubblad gaat verzorgen en daar ben
ik enorm blij mee, omdat een club zonder clubblad net een
stuurloos schip is.
De verhuizing naar de nieuwe sporthal is goed gegaan. De
ledenaanwas is vooral bij de jeugd goed te merken. Nu nog bij de
senioren. Is het een idee om flyers in deze wijk rond te delen??
Sportief gezien gaat het de vereniging voor de wind. Het 1e team is
in de 2e klasse gebleven en het 2e team heeft op een haar na het
kampioenschap gemist. Toch hebben zij goed gepresteerd,
JAMMER! Het recreantenteam is jammer genoeg onderaan
geeindigd. Het was moeilijk om steeds een team bij elkaar te
krijgen. Niets aan te doen, volgende keer beter.
De beide jeugdteams zijn redelijk hoog geeindigd.
Willen wij meer doorstroming en profijt hebben van de jeugd, dan
moet er meer trainingsarbeid verricht worden. Daarom heb ik
voorgesteld om voor het nieuwe seizoen van september t/m febr.
de jeugd extra trainingen te geven. De jeugd, de ouders en de
vereniging moeten hier natuurlijk achter staan, want laten we nou
eerlijk zijn: aan drie kwartier training heeft de jeugd niet zoveel.
Voordat je het weet is het weer afgelopen. Ik hoop van harte dat
mijn “noodkreet” steun krijgt. Echt beste leden wij hebben
getalenteerde jeugd in ons midden!
Inmiddels zijn we alweer een paar weken enthousiast bezig met
de clubkampioenschappen. Helaas, net als vorig jaar, kan ik geen
poule maken voor dames competitie, maar al met al is de
deelname goed te noemen.
Ik hoop van harte dat er dames lid zullen worden, die graag
competitie willen spelen en die dan het volgend seizoen ook gaan
strijden om het kampioenschap van de club.
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Beste leden er zullen meer commissies in de vereniging moeten
komen. Er zullen diverse activiteiten georganiseerd moeten
worden voor zowel de jeugd als voor de senioren. Het bestuur kan
het niet alleen. Genoeg gepraat over de organisatie. Daar ben ik
per slot van rekening niet voor gevraagd.
Rest mij nog u allen een goede en gezellige vakantie te wensen en
gezond weer terug.
Bert Burer ,trainer...........

Uitje badminton jeugd op 28 mei jl
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Oplossing Sudoku-puzzel
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Het bestuur

Dagelijks bestuur:
Voorzitter vacant

Coordinatie
Externe verantwoordelijkheid

Dick Slatius

interim voorzitter

Erik Slooijer
Tel.nr: 622880

Penningmeester
Ledenadministratie

Harry Pekkeriet

Post

Overige bestuursleden:
Henriette Niewenhuis

Jeugdleider

Frank Nitert

Competitiezaken

Jeroen Beeris

Algemeen lid/ clubblad

Femke Overmars

Notulen

Trainer:
Bert Burer

tel.nr: 0546-867649

Eli Lopulua

tel.nr. 0548-613970

www.bcreflex.nl
info@bcreflex.nl
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