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VAN DE REDACTIE…
December feestmaand. De maand van de geschenken. Maar ook de
maand van het gevoel. Somber voor de een, warm voor de ander.
Zo tegen het einde van het jaar wordt vaak even terug gekeken over
hoe zo’n jaar is verlopen. Je stelt je de vraag was het een goed of
minder goed jaar? Naar mijn mening is 2005 voor Reflex in elk geval
een prachtig jaar geweest. In dit clubblad kijken we in elk geval even
terug op een aantal zaken. Hoe doen de competitiespelers het
bijvoorbeeld? Wat heeft het bestuur te melden? En natuurlijke de
vaste rubrieken zoals vanouds. Lees ook snel verder om te achterhalen
wie de nieuwe columnist is geworden. We hadden ons geen waardiger
opvolger kunnen wensen.
Natuurlijk wil ik ook even iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage
aan dit clubblad. Omdat het vinden van geschikte vrijwilligers een
moeilijk aspect is binnen het verenigingsleven wil ik in het bijzonder
ook jullie aandacht vragen aan de oproep in dit clubblad van het
bestuur (ben er tenslotte ook zelf bij gebaat). In het kader van nieuwe
voornemens hopen wij op een leuke surprise!
Mijn voornemens? Verder blijven puzzelen hoe we nog meer succes
kunnen hebben uiteraard. Hoorde overigens van een zeer fanatiek lid
dat hij van plan was om dit jaar op Duran Duran ‐ The Reflex ‐ te gaan
stemmen op de jaarlijkse Top 1000 aller tijden. Geweldig toch?
Veel leesplezier en fijne feestdagen toegewenst!
Oh ja, weet dat 60% van de kerstdiners eindigt in een
ruzie. Laten we het dus vooral gezellig houden. Ik
wou het toch even gezegd hebben….
Martijn Harmsen en Niek Reinders, eindredactie Dropshots

2

VAN DE VOORZITTER…
Beste leden,
Ledenwerving en ledenbehoud, dat is wat bovenaan de agenda van het
bestuur van elke sportvereniging moet staan. Dit seizoen is mijn vijfde
als voorzitter van de mooiste badmintonvereniging ter wereld (!) en dit
thema heeft de laatste vijf jaar elke vergadering weer op de agenda
gestaan. De eerste twee jaar om de club überhaupt in stand te houden,
de laatste drie jaar om de magische grens van honderd leden te
doorbreken. De resultaten die we bereikt hebben, hebben we met
name te danken aan geduld en doorzettingsvermogen: flyeracties, een
stand op de sportmarkt, scholierensportintroducties, regelmatig in de
krant en op tekst tv, etc. Het zijn op zich kleine dingen maar, samen
met een sober en solide financieel beleid, het fundament onder onze
gezonde vereniging.
Wat mij betreft is daarmee na vijf jaar de tijd gekomen om de
voorzittershamer door te geven aan vers bloed. Iemand die een nieuwe
impuls kan geven aan een verdere duurzame groei van de vereniging.
Niet alleen in ledenaantal, maar ook op het sportieve vlak. Onze jeugd
staat als een huis, dus met een goede doorstroming ligt dit binnen
handbereik.
Er is slechts één bedreiging en die ligt op een ander vlak.
Naast de functie van penningmeester, komt nu ook die van
voorzitter vacant. Voor beide functies is nog niemand
gevonden. Wie is bereid hier twee avonden in de maand
voor vrij te maken? De huidige bestuursleden willen graag
de tijd vrijmaken om hun opvolgers in te werken, waarna
ook nog altijd kan worden teruggevallen op onze
secretaris.
Rest mij niets anders dan iedereen die de laatste vijf jaar in het bestuur
heeft gezeten te bedanken voor hun inzet. Ik hoop dat ik ze als
voorzitter niet teveel voor de voeten heb gelopen. In het bijzonder wil
ik de twee mensen bedanken die onafgebroken met mij in het bestuur
3

hebben gezeten: Martijn Harmsen en Johan Woesthuis. Het was een
plezier met jullie samen te werken! Als laatste nog een woord van dank
aan onze technische staf: Bert Burer en Ab Buis. Ook zonder jullie was
dit allemaal niet mogelijk geweest, allemaal bedankt!
Michel Ehrenhard, voorzitter
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Het Bestuur wenst iedereen

prettige kerstdagen
en een
gelukkig 2006!
27 December aanstaande
is er dus géén badminton.
Michel Ehrenhard
Johan Woesthuis

Niek Reinders
Martijn Harmsen
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Avonturenpark 2005
Onder de bezielende leiding van de drie grootste kinderen die onze
club rijk is, hebben de jeugdleden ook eind vorig seizoen weer een
bezoekje gebracht aan het Avonturenpark. Het lijkt inmiddels een
heuse traditie!
Zaterdag 2 juli 2005 was het dan eindelijk zover. De dag begon mooi,
met niet al te warm weer. Dus eigenlijk ideaal! We hebben alle
attracties meerdere malen gehad, zoals de Sungai Kalimantan, de
Rioolrat, Montezuma’s Revenge (‘de bank’), Canadian River (de
wildwaterbaan) en natuurlijk de Tornado (de achtbaan). Natuurlijk
gingen de begeleiders telkens mee om een oogje in het zeil te houden
(Martijn, Niek en Jozef Jan Vonhof). Waarschijnlijk hebben we
misschien maar 1 of 2 attracties ‘vergeten’ (Dreumesland?). Jammer
genoeg begon het ’s middags te regenen maar dat mocht de pret niet
drukken. Gelukkig zaten we mooi beschut te wachten tot het weer
droog werd.
Al met al was het een mooie maar vooral gezellige dag die absoluut
voor herhaling vatbaar is! En dat het gezellig was, moge onderstaande
foto duidelijk maken:
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COMPETITIESTANDEN
SENIOREN
Reflex 1

(Eerste Klasse, Afdeling 2)

Nr

Teamnaam

Gespeeld

Winst

Gelijk

Verlies

Punten

1

NETWERK BC 3

4

4

0

0

8

Saldo

26-6

2

TREFZEKER BC 3

4

3

1

0

7

20-12

3

HARDENBERG BV 1

5

3

0

2

6

20-20

4

ALLOTRIA BC 1

5

1

2

2

4

18-22

5

NETWERK BC 2

5

1

0

4

2

15-25

6

REFLEX BC 1

5

0

1

4

1

13-27

Reflex 2 (Vierde Klasse, Afdeling 8)
Nr

Teamnaam

Gespeeld

Winst

Gelijk

Verlies

Punten

Saldo

1

SVS BADMINTON 3

6

5

0

1

10

39-9

2

NOP 4

5

5

0

0

10

33-7

3

ZWOLSCHE BC 5

5

2

0

3

4

14-26

4

ABS BADMINTON 1

4

1

1

2

3

15-17

5

REFLEX BC 2

4

1

1

2

3

10-22

6

BC JUVENTA 1

3

1

0

2

2

9-15

7

HOLTEN BC 6

5

0

0

5

0

8-32
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JUNIOREN
Reflex J1 (1e Klasse U19, Afdeling 2, Rayon 2)
Nr

Teamnaam

Gespeeld

Winst

Gelijk

Verlies

Punten

Saldo

1

HARDENBERG BV J1

8

8

0

0

16

60-4

2

REFLEX BC J1

7

6

0

1

12

46-10

3

ZWOLSCHE BC J1

8

5

1

2

11

38-26

4

HEETEN BBV J1

5

3

1

1

7

22-18

5

ALLOTRIA BC J2

4

2

0

2

4

15-17

6

NOP J1

6

2

0

4

4

21-27

7

ALLOTRIA BC J1

6

1

0

5

2

10-38

8

BC IJSSELSTAD J1

8

1

0

7

2

14-50

9

EN BLOK BV J1

6

0

0

6

0

6-42

Reflex J2 (3e Klasse U17, Afdeling 2, Rayon 2)
Nr

Teamnaam

1

KWIEK BC J1

Gespeeld

Winst

Gelijk

Verlies

Punten

Saldo

7

6

1

0

13

42-14

2

NOP J2

7

5

3

REFLEX BC J2

6

4

2

0

12

39-17

0

2

8

30-18

4

KWIEK BC J2

7

2

3

2

7

28-28

5

ALLOTRIA BC J3

6

3

1

2

7

23-25

6

HOOGERHEYNE J1

6

2

0

4

4

22-26

7

BACO BC J1

5

1

0

4

2

17-23

8

FAIRPLAY BV J1

6

0

1

5

1

13-35

9

HOOGERHEYNE J2

4

0

0

4

0

2-30

Reflex J3 (4e Klasse U15, Afdeling 3, Rayon 2)
Nr

Teamnaam

Gespeeld

Winst

Gelijk

Verlies

Punten

Saldo

1

HANZE'83 BC J1

7

6

0

1

12

47-9

2

HARDENBERG BV J3

6

5

0

1

10

37-11

3

HOLTEN BC J1

7

4

1

2

9

35-21

4

REFLEX BC J3

6

3

1

2

7

25-23

5

GENEMUIDER BC 2

3

3

0

0

6

20-4

6

BACO BC J3

5

2

0

3

4

19-21

7

ALLOTRIA BC J4

5

1

0

4

2

10-30

8

EN BLOK BV J2

7

1

0

6

2

9-47

9

HANZE'83 BC J2

6

0

0

6

0

6-42
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ALLES OVER : REFLEX 1
Geachte supporter,
Het eerste team van Reflex zit duidelijk in de hoek waar de klappen
vallen. De saamhorigheid binnen het team wordt nu zwaar op de proef
gesteld. Zero points uit 5 wedstrijden en nog een return seizoen te
gaan. Het is niet altijd goud wat er blinkt, zeiden onze fossiele
voorouders reeds. We gaan door een diep dal en wij verexcuseren ons
daarvoor bij onze hondstrouwe supporters. Zij, die toch geen enkele
thuis en uitwedstrijd aan zich voorbij laten gaan en het eerste team,
zelfs in deze barre tijden, door dik en dun steunen. Dat is de ware
clubliefde. Waar vindt je dit nog? Een volle zaal tot aan het nachtelijk
uur. En vervolgens polonaise in de altijd weer gezellige kantine van
Phyllis. Kom daar maar eens om bij menig ander sportclub. Maar waar
is Ted Troost als je hem nodig hebt? Wie kent nog Jomanda? Wij
geloven wel in ingestraald water. Doe ons maar een paar liter en we
spelen weer de sterren van de hemel. Of zou het aftakelingsproces nu
echt zijn begonnen? Mogen wij gewoon niet meer
verwachten? En moet het misschien maar gezegd
worden; we zijn te slecht voor dit niveau? Is geen
schande. De aanstormende jeugd zal graag onze
positie over willen nemen. Of werken ze toch liever
aan hun maatschappelijke carrière? Wat we ze ook niet kwalijk kunnen
nemen. Money, money, zong ABBA al in de tachtiger jaren. En echt
stimulerend is de nieuwe competitie opzet en de begeleiding van de
Nederlandse Badmintonbond nog niet geworden, ondanks dat ze
digitaal zijn gegaan. Ter illustratie: in september hebben we onze
rayonvertegenwoordiger een mailtje gestuurd, je weet wel, zo’n
elektronisch getypt briefje op zo’n schermpje. Ik heb de indruk dat de
man in kwestie deze is gaan overschrijven met een ganzenveer op
leisteen en per postkoets nu naar het bondsbureau aan het brengen is,
waarbij bij aankomst deze met rooksignalen aan een hoger gelegen
verdieping duidelijk zal worden gemaakt. Kortom, het werkt nog voor
geen meter. Dat laat niet onverlet dat wij onze prestaties niet mogen
afwimpelen op de bond. Het zijn nog steeds de spelers en speelsters
9

die het moeten doen. Dus ook jij Dick, of Harry, zeg Marga en ook gij,
Arrianne!
Aan de trainer ligt het niet, die is keurig elke dinsdag aanwezig om ons
allen de grondbeginselen, en meer dan dat, van het badminton bij te
brengen. Sterker nog, hij staat te trappelen om tijdens de wedstrijden
te coachen. En een schokeffect teweeg brengen door een trainer te
ontslaan, zoals in de voetbalwereld gebruikelijk, zal zeker een schok
veroorzaken, maar vast niet met het beoogde resultaat.
Er rest ons maar één ding te doen: onze stinkende best.
Prettige feestdagen aan allen. Wij staan in het krachthonk.
Met vriendelijke groet,
BC Reflex 1
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ALLES OVER : REFLEX 2
Tja,
Eeuwig talent van Reflex... Zoals al sinds mensenheugenis gebeurt, gaat
Reflex 2 óók dit jaar weer voor promotie.
Het team heeft nog wel steeds 3 heren die al bij het teammeubilair
beginnen te horen, maar heeft ook nieuwe inbreng, in de vorm van
Irene en Jannette! Samen met Martijn, Niek en Jeroen, moeten wij dan
toch eindelijk eens promoveren. Al was het alleen al voor de nachtrust
en topaspiraties van onze trotse trainer Bert B., die al jaren met lede
ogen moet aanschouwen hoe promotie ons door de neus wordt
geboord. Of, beter gezegd, hoe wij ons zélf promotie door de neus
boren.
Dit jaar begon knallend..., met een 0‐8 nederlaag tegen SVS. Gelukkig
heeft SVS uit Schalkhaar de mooiste kantine in 50km omtrek en Grolsch
Herfstbok van de tap, want anders was deze nederlaag nóg harder
aangekomen.
Nog maar nauwelijks hersteld van deze mokerslag,
mochten wij al weer aantreden tegen ABS om ons
eerste punt binnen te slepen! Met een 4‐4 mocht de
zegetocht ook wel beginnen. Elk punt is een begin van
het kampioenschap natuurlijk.
Doordat we met 7‐1 afgeslacht werden door ZBC uit Zwolle, kwamen
we weer van met beide benen op de grond, na toch wel enige
voorzichtige millimeters los te zijn geraakt.
Dinsdag 6 december, 1 dag na de verjaardag van Sinterklaas (dit kan
gewoon geen toeval zijn!) gebeurde het dan tóch! De zegetocht kan
beginnen; met een eindelijk goed draaiend team hebben we Holten
letterlijk van de baan geveegd! Met 5‐3 weliswaar, maar het voelde als
de baan aanvegen (laat ons nou ook even genieten).
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Op dit moment genieten wij van een welverdiende winterstop en zullen
wij ons beraden over de tactiek voor ná de winterstop. Rust hebben wij
echter niet, want er moet constant gewerkt worden aan het team.
Geen titel, geen rust.
Met vriendelijke groeten,
Namens Reflex 2,
Jeroen Nieuwenhuis
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Reflex is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Want de Voorzitter en Penningmeester stoppen op de aankomende
jaarvergadering in april met hun bestuurswerkzaamheden. En dat is
definitief!
Al geruime tijd zijn we als bestuur op zoek
naar versterking. Afgezien van het feit dat
het niet goed voor een vereniging is dat
telkens dezelfde mensen de kar trekken,
zullen in ieder geval Michel als voorzitter en
Johan als penningmeester het bestuur aan
het eind van dit seizoen verlaten. En ook
Martijn en Niek kunnen niet garanderen dat
ze aan het eind van dit seizoen nog
voldoende tijd hebben om zich actief in te
zetten voor onze vereniging.
Je weet het: zonder bestuur geen Reflex!
Dus met andere woorden: de club heeft je echt nodig!

Geïnteresseerd of nog twijfelend? Aarzel niet en spreek ons aan!

Michel
Martijn

Johan
Niek
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WWW.BCREFLEX.NL

NIEUWS – INFORMATIE – COMPETITIE – FOTO’S – EN MEER…
Dus bezoek de site en vertel het door!

www.bcreflex.nl
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Interview met… Irene
Endeman
Reporter Ruben ging op zoek naar een slachtoffer voor een pittige
ondervraging, en vond dit maal Irene op zijn pad…
Naam:
‘Irene Endeman’
Leeftijd:
‘41 jaar’
Lid sinds:
‘Augustus 2005’
Vorige club(s):
‘Ik speel nog steeds bij ZBC, daar begon m’n carrière 2 jaar geleden’.
Andere sporten:
‘Geen’
Waarom ben je hier lid geworden?
‘Omdat ik hier competitie kan spelen, en ik hier training krijg.’
Wat vind je van het spelen van competitie?
‘Leuk!!’
Had je dit al eerder gedaan?
‘Nee nog nooit.’
Heb je wel eens appels met peren vergeleken?
‘Vaak genoeg.’
Hoe gedragen de heren van team 2 zich dit seizoen?
‘Aardig. Alleen de motivatie kan soms beter.’
Alaska of Siberië?
’Alaska absoluut’
Waarop moet meer getraind worden?
‘Op betere techniek.’
Oranjekoorts of geelzucht:
‘Oranjekoorts’
Maak de zin af: BC Reflex is de leukste badmintonclub van Nederland
omdat:
‘Het er gezellig is, en ik leuke teamgenoten heb.’
Voeten vegen of schoenen uit doen?
‘Schoenen uit doen.’
15

Favoriete tijdschrift: (Dropshots wordt uiteraard niet meegerekend)
‘Toch de Libelle, maar ik lees ook wel eens “Computer idee”’
Wat moet Reflex doen tegen de dreigende vergrijzing binnen de
vereniging?
‘Meer reclame maken, maar verder zou ik het zo 1,2,3 niet weten.’
Knapste man van BC Reflex:
‘Ab, Absoluut’
Dubbelpartner:
‘Jannette (spreek uit Jannet) Schipper in de damesdubbel. De mix speel
ik met Martijn, maar we moeten nog wel op elkaar inspelen. Jannette
en ik kennen elkaar van de ZBC, dus daarmee ben ik al beter
ingespeeld.’
Lood of oud ijzer:
‘Lood, in de schoenen, ik kan slecht tegen m’n verlies.’
Wat is de beste voorbereiding op een wedstrijd?
‘Een goede maaltijd, zware kost. En natuurlijk goed geconcentreerd
zijn.’
Wat bekijk je op Internet?
‘Alles! Van sport tot Marktplaats.nl.’ (Bert schudt zijn hoofd en zucht)
Welk team gaat het dit jaar goed doen in de competitie?
‘Alle jeugd. Daar moeten we het van hebben toch? Wij zijn nieuw dus
daar kun je het niet van verwachten.’
Kuala Lumpur of de Honolulu?
Honolulu! ‘Hawaï, ja lekker!!’
Moeilijkste slagbeweging:
‘Achteruit lopen en dan around‐the‐head’
Verwachting voor het kersttoernooi:
‘Is er een kersttoernooi? Haha
Gordon of Joling:
‘Gordon daar ben ik fan van!’
Spaarloon of levensloop:
‘Levensloop’ (omdat Johan zegt dat de warming‐up van de
geïnterviewde nog plaats moet vinden
Waar ga je oud & nieuw doorbrengen?
‘Thuis met het gezin’
Nieuwjaarswens voor alle leden van BC Reflex:
‘Gezondheid, vrede, en vooral veel badmintonplezier in het nieuwe
jaar.’
Van de Reflex‐reporter, Ruben de Vries
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ALLES OVER : REFLEX J1
Hola clubgenoten,
Ook bij de jeugd is de competitie reeds weer begonnen. Het eerste
jeugdteam van Reflex is ten opzichte van vorig seizoen niet veranderd.
Na het vorige (overgangs) seizoen, waarin we voor het eerst onder 19
speelden, zouden we nu toch mee moeten doen om het
kampioenschap. Daarnaast is dit seizoen
waarschijnlijk het laatste bij Reflex voor de twee
heren uit ons team, dus een kampioenschap zou
een mooie afsluiter zijn.
We gingen in ieder geval overweldigend van start.
Ik wil niet arrogant klinken, maar altijd lastige
tegenstanders als IJsselstad, En Blok en Heeten
werden op z’n zachtst gezegd weggespeeld. Vooral de overwinning
tegen Heeten was nogal onverwacht, aangezien we vorig jaar redelijk
aan dat team gewaagd waren. In de eerste vijf wedstrijden kregen we
slechts 2 games tegen. Het niveau van de tegenstanders was niet
bepaald hoog, tot op dat moment…. In de zesde wedstrijd werden we
weer met onze beide benen op de grond gezet. Vooraf hadden we al
gezien dat de tegenstander, Hardenberg, ook alles dik had gewonnen.
Tijdens de wedstrijd bleek dat we niet opgewassen waren tegen hen:
een 6‐2 verlies was het resultaat. Ik heb echter geleerd alles van een
positieve kant te bekijken en mede daardoor kom ik tot het besluit dat
heel J1 die dag een gigantische off‐day had. De volgende keer winnen
we gewoon met 7‐1 of 8‐0, hopelijk…
Ach, Hardenberg of geen Hardenberg: de sfeer in het team blijft goed
en dat is eigenlijk wel het belangrijkst. Nu ik die zin weer teruglees,
kom ik tot het besluit dat het eigenlijk wel een goede afsluiter is. Eén
ding moet ik echter niet vergeten, dat is natuurlijk om iedereen alvast
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Namens J1, Willem Vonhof
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ALLES OVER : REFLEX J2
Beste clubgenoten,
We zijn al weer een tijdje met de competitie bezig. Het gaat daar qua
resultaten wel behoorlijk mee. Ons team bestaat uit Menno, Marianne,
Vera en Ruben, net als vorig jaar. Aan de herendubbel, (die
tegenwoordig zelfs regelmatig gewonnen wordt), en aan de tweede
mix‐dubbel (Vera en Menno) is te merken dat we beter spelen dan
vorig jaar. Menno heeft (volgens mij) dit jaar al vaker met de
competitie meegespeeld dat vorig jaar (i.v.m. enkelblessure), een hele
prestatie!! Helaas heeft Menno ondertussen weer een blessure aan zijn
enkel. Gelukkig hebben we in Alex een enthousiaste vervanger weten
te vinden. Ruben is nog steeds erg fanatiek, en Marianne slaat de
shuttles met veel gevoel (veel dropshots). De competitie bestaat dit
jaar uit meer teams dan andere jaren, waardoor het spelen
afwisselender is dan vorige seizoenen. Een aantal teams hebben we in
voorgaande jaren al eerder ontmoet. Als we doorgaan zoals we tot nu
toe bezig zijn, zullen we ergens in de middenmoot eindigen. We
hebben een aantal wedstrijden gewonnen, tegen onder andere Heino
(Hoogerheyne of hoe je het ook schrijven mag), en Fairplay uit
Dedemsvaart. Jammer genoeg ook al een paar verloren, van beide
teams van Kwiek uit Raalte, die net als vorig jaar weer torenhoog
favoriet zijn voor het kampioenschap. Maar we houden de moed erin
en hopen op winst!
Vera en Ruben
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ALLES OVER : REFLEX J3
Hallo mensen,
Nee... heel begrijpelijk...wij geloofden het ook niet
toen we onze tweede wedstrijd wonnen. 2 verloren,
2 gewonnen. Vol goede moed vertrokken we door
de barre kou, wind, regen en (jaja) sneeuw naar
Holten. Om half 8 (!!!) wel te verstaan… Nou oké,
daar eenmaal aangekomen ‐ denk aan rood/paarse
vingers & wallen van hier tot Holten ‐ kwamen we
erachter dat we een half uur te vroeg waren. Hoe is
het mogelijk denk je dan, door die sneeuw..Tja, als
je een keer met de vader van Gert‐Jan mee hebt gereden snap je het.
Uiteindelijk is de wedstrijd geëindigd met een gelijke stand, best
tevreden moet ik zeggen. Het einde van onze badmintonochtend zat
eraan te komen. Oh, wat waren we blij dat ooit een geniaal iemand de
verwarming in de auto heeft gebouwd.
We namen ons voor zodra we thuis zouden zijn een uur lang onder een
hete douche te gaan staan en daarna onder het genot van een mega
cup‐of‐chocolatemilk (met gesmolten spekjes, echt een aanrader
trouwens) belspelletjes te kijken. Ja, badminton zou je zowaar nog een
zware sport kunnen noemen.
P.S. een verhaal aandikken om het de lezer wat spannender te maken is
niet strafbaar, toch?
Groetjes J3,
Jordy, Gert‐Jan, Jorien en Jolien.
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Van de competitieleider…
Na een rumoerige start van het competitieseizoen is ze al weer
halverwege. Aan het eind van het vorige seizoen is de knoop door de
Nederlandse Badmintonbond doorgehakt om de competitiezaken per
direct via Internet te doen plaatsvinden. Competitieaanmelding,
competitieprogramma, competitieformulieren: alles diende digitaal te
gebeuren. En rumoerig is in dit verband nogal een understatement,
want wat ging er niet allemaal verkeerd dit seizoen... Communicatie
vanuit het bondsbureau was slecht, teams waren onjuist of helemaal
niet ingeschreven, van het hele speelprogramma klopte geen hout en
tot overmaat van ramp werkten de internetapplicatie en bijbehorende
competitieformulieren voor geen meter. Oftewel: een
competitieprogramma dat ingesteld was om het competitiewerk te
vereenvoudigen leverde uiteindelijk vele malen meer werk op voor de
competitieleiders in de regio. Wij zijn de NBB hier uiteraard bijzonder
dankbaar voor…
Maar goed, na dit ietwat stroeve (en ook tamelijk late) begin van de
competitie zijn ook onze teams dan eindelijk hun programma
begonnen. De senioren hebben relatief weinig teams in de poule zitten
maar de tegenstand is niettemin nadrukkelijk aanwezig. Het eerste
team heeft helaas geen al te beste eerste helft in de eerste klasse
gekend. Afgezien van 1 gelijkspel heeft ze alle wedstrijden kostbare
punten in moeten leveren. Het eerste team zal dan ook alle zeilen bij
moeten zetten om uit de degradatiezone te komen.
Het tweede team speelt in de vierde klasse en draait min of meer mee
in de middenmoot. Promotie naar de derde klasse zit er echter niet in,
maar degradatie gelukkig ook niet (het is immers de laagste klasse
).
De junioren doen het dit seizoen heel goed. Het eerste team, spelend
in de eerste klasse onder 19 jaar, heeft op 1 wedstrijd na alles
gewonnen en dingt mee naar de titel. Het tweede team doet het
eveneens prima: ze staan momenteel op een keurige derde plaats. We
hopen natuurlijk dat ze nog een of misschien zelfs twee plekjes kunnen
stijgen. Het derde team doet het ook voortreffelijk. Na vorig jaar, toen
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ze maar 1 punt in de wacht gesleept hebben, staan ze nu op een mooie
vierde plek en hebben ze zicht op meer. Dus die komen er ook wel
.
Gelukkig loopt de competitie nu gesmeerd en zijn de
aanloopproblemen bijna verdwenen. Waarschijnlijk heeft de NBB
hiervan geleerd en zullen volgende seizoenen beter verlopen. Gelukkig
maar, want ik weet nog niet precies hoe mijn toekomst eruit zal gaan
zien in verband met mijn werksituatie. Ook ik ben dus op zoek naar 1 of
2 vrijwilligers die geleidelijk een aantal competitiezaken van mij over
willen nemen. Het regelen van een competitie kost normaal gesproken
niet zo heel veel werk, zeker nu het nieuwe systeem beter gaat lopen.
Ik hoop dus dat mensen op staan die mij hierin terzijde willen staan
Veel succes nog dit seizoen en veel plezier met spelen!
Niek Reinders, competitieleider
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Wist u dat??
Het bestuur graag versterking zou verwelkomen?
Jan en Fred stiekem trainingen overslaan om zich te bezatten bij
Fred z’n wijnproeverijclubje?
 Bert hier voor het lezen van dit clubblad niet van op de hoogte
was?
 Niek zich alleen douchet na de training als hij de dag er na een
belangrijk sollicitatiegesprek heeft?
 Er nooit kritiek komt op het clubblad?
 BC Reflex over 12 jaar 50 jaar bestaat?
 Hier nog geen rekening mee is gehouden in de begroting?
 Team 2 senioren per jaar 2 dames verslijt? Maar op 4 heren dit
best wel weer meevalt?
 Nu Martijn aan de vrouw is, de dames van team 2 aan het einde
van het seizoen dus wel weer zullen weglopen?
 We na de zomervakantie dachten dat we er een nieuw lid bij
hadden, maar dat dit bij nader inzien Jan Verhoek bleek te zijn?
 Bert shuttles ook wel keutels noemt?
 Bert op vakantie naar Indonesië altijd een pak Unox Rookworst
meeneemt?
 Zowel het 1e als 2e senioren dramatisch aan de competitie
begonnen is?
 Het EK Badminton in 2006 in NL georganiseerd wordt? (8‐16 april
Den Bosch)
 Hadden we al gezegd dat het bestuur graag versterking zou
verwelkomen?
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COLUMN
We zijn er in geslaagd een ware opvolger voor Emiel Kappert te
vinden voor de vaste column in Dropshots. En wat voor iemand, wie
kan dit beter dan onderstaand persoon? Hulde! Dus Jan, gooi je haar
los!
“Regelmatige (min of meer kritische en op een vaste plaats
verschijnende) bijdrage aan een krant of een weekblad, meestal
ondertekend, en een specifiek domein van het maatschappelijk leven
becommentariërend of afwisselend de meest gevarieerde onderwerpen
behandelend.”
Toen Ruben de Vries mij vroeg om voor Dropshots een column te gaan
schrijven, was ik nog niet in het bezit van de veertiende, herziene
uitgave van Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal.
Maar inmiddels heb ik die aangeschaft. Onverantwoord natuurlijk want
het honorarium van een schrijver voor Dropshots laat
dit soort buitensporige uitgaven niet toe. Gelukkig
heeft mijn vrouw een volledige baan. Op bladzijde 653
van dit lexicografisch* meesterwerk las ik de
betekenis van het woord column waarmee dit ‘stukje’
begint. De eerste betekenis van ‘stukje’, zo zegt mijn
nieuwe boek op bladzijde 3467, is: “een kort
geschreven stuk, opstelletje” en een stukjesschrijver is
een columnist, staat op dezelfde bladzijde.
Een stukje schrijven, dat is dus de bedoeling van Ruben. En dat blijkt
redelijk simpel te zijn, want voor je het weet staat er zo’n stukje, alleen
al door over het stukje zelf wat vrijblijvend rond te kletsen. Maar voor
de toekomst verwacht, u lieve lezers, ongetwijfeld meer. En terecht.
Wat u kunt verwachten? Laat ik een tipje van de sluiter oplichten. Ik zie
mezelf nog niet ‘een specifiek domein van het maatschappelijk leven
becommentariëren’, zeker niet in Dropshots. Dus zal ik het maar
houden op ‘afwisselend de meest gevarieerde onderwerpen
behandelen’.
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Zo lijkt deze eerste column inmiddels over taal te gaan. Niet
verwonderlijk, want behalve badminton en nog een
paar dingen is taal voor mij zo’n beetje het mooiste
dat er is. Natuurlijk omdat ik er mijn brood en de
contributie voor Reflex mee verdien, maar vooral ook
omdat het zich, als je een beetje oplet, de hele dag
op de meest wonderbaarlijke, verrassende, grappige,
onthutsende manieren aan je voordoet.
Een voorbeeld: Loop ik gisteravond met de hond, zie
ik een bord in een tuin, tussen ooivaars, vlaggetjes, pakken pampers en
nog wat goedbedoelde rotzooi, staat er op dat bord: Samira. Ik weet
niet wat jullie dan overkomt, maar bij mij schieten er dan vonken heen
en weer. Ik denk dan meteen: ‘djihad’ of ‘geen foto maken, want
straks slaat hij je tegen de vlakte en hij komt er nog mee weg ook;
gebrek aan bewijs’. En dat ik dat denk, heeft natuurlijk niets met het
ongetwijfeld schattige meisje te maken dat over een paar maanden
naar haar naam gaat luisteren. Nee het heeft alleen maar te maken
met taal.
Volgende keer een ander onderwerp, iets wat jullie allemaal leuk
vinden. Suggesties? Schrijf of mail naar de redactie. Zo goed Ruben?
Precies 500 woorden.
O ja, ‘meestal ondertekend’, vooruit dan maar:
Jan Verhoek
*) Voor de betekenis van dit moeilijke woord verwijs ik graag naar
pagina 1963 van de al genoemde nieuwste uitgave van het
woordenboek waarvan zou moeten kunnen worden gezegd: Wie is er
niet groot mee geworden? Want Van Dale, dat is nog eens wat anders
dan pindakaas.
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BERTMINTON
Na een welverdiende en hopelijk een hele mooie zomervakantie, die
wij (mijn vrouw en ik) wel hebben gehad, is het badmintonseizoen
weer begonnen. Het begon hectisch en is nog steeds hectisch, omdat
de Nederlandse Badmintonbond digitaal is gegaan. Men is daar zo
eigenwijs om hun wil aan de verenigingen op te leggen, dat alles is
misgegaan wat er mis kon gaan. Zo is het competitiegebeuren nog
steeds een groot probleem. De poule‐indeling is voor Reflex behoorlijk
nadelig uit de bus gekomen. Het eerste team zit met 6
teams in de poule en ook het tweede team zit met 6
teams in de poule. Door deze fout hebben ze slechts
10 competitiewedstrijden te spelen. Wat ik en de
competitiespeler en –speelsters waardeloos vinden.
De districten zijn opgeheven, hiervoor in de plaats zijn
er regio’s in het leven geroepen. Waar het goed voor
is? Ik weet het niet. Ik loop al verscheidene jaartjes
mee, m aar wat ik nu meemaak, slaat alles. En zo zijn
er nog heel veel dingen, die de NBB dit jaar wil bewerkstelligen, het
einde is nog steeds niet in zicht. Ik hoop alleen dat deze maatregelen
niet tot ledenverlies zullen leiden. Badminton is nog steeds een
ondergeschoven sport. Wij worden nog steeds niet serieus genomen.
Dat is jammer. Maar goed, ik zal me uitweiden over Reflex. Het eerste
team is slecht begonnen in de competitie. Alle wedstrijden zijn tot nu
toe verloren gegaan en team 2 heeft nog maar 2 wedstrijden gespeeld,
waarvan ze 1 hebben verloren en 1 hebben gelijkgespeeld. Ik wil voor
de jongere jeugd dit seizoen met deeldiploma’s werken. Ik heb
inmiddels al een balletje opgeworpen bij het bestuur en de uitwerking
zal begin volgend jaar moeten gebeuren. Ook zal het bestuur weer
behoorlijk reclame moeten maken om meer leden te werven. Niet in
slaap vallen, heren, blijf actief! Ik ben zeer tevreden over de opkomst
bij de trainingen, maar ik maak me zorgen om de tijd na de training.
Dan gaat iedereen zijn weegs en de verlegen en stille leden blijven aan
de zijkant zitten. Probeer ze, zoals ik al meerdere keren gevraagd heb,
met het vrije spel mee te laten doen. Alleen zo krijg je een eenheid
binnen de vereniging. Het bestuur heeft er ook voor gezorgd dat er in
de maanden oktober tot en met december vrijdags ook gespeeld kan
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worden in sportzaal Bachlaan. Het was een proefperiode en jammer
genoeg hebben er niet veel mensen op gereageerd. Zowel het bestuur
als ik vinden dit erg jammer. We hadden gehoopt dat de leden deze
unieke mogelijkheid met beide handen aan zouden grijpen.
Misschien dat de vrijdagavond niet de meest ideale is, maar jammer
genoeg zijn de zalen in de gemeente overbezet. Wellicht zullen er in de
toekomst meer mogelijkheden komen om de leden aan het spelen te
krijgen op een avond die wat beter aansluit.
In elk geval hoop ik jullie na de kerstkransjes en oliebollen weer vol
enthousiasme aan te treffen op de training!

Bert Burer, de trainer
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MEDEDELINGEN
Dankwoord
Dank aan allen die hun steentje aan deze 16e editie van Dropshots
hebben bijgedragen.
REFLEX Polo Shirts!
Er zijn nog steeds enkele prachtige clubshirts op voorraad. Mocht die
van jou aan vervanging toe zijn, wees er dan snel bij want op=op. Meld
je bij Martijn.
Scholierensportintroductie 2006
Ook komend jaar zal onze club in april en mei weer meedoen aan de
Scholieren Sport Introductie. Wij zoeken hier te zijner tijd weer
vrijwilligers voor. Er hebben zich voor komend jaar weer 41
basisscholieren aangemeld.
Vrijdagavond Sportzaal Bachlaan
Helaas hebben te weinig leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om op vrijdagavond te gaan spelen in sportzaal Bachlaan. We vinden
dit uiteraard jammer maar hopen dat toekomstige ideeën meer
respons op zullen leveren. Eventuele tips en suggesties van jullie kant
zijn welkom.
Nieuwe leden
Op dit moment hebben we voldoende ruimte om nieuwe leden en
geïnteresseerden kennis te laten maken met de
badmintonsport. Ken je nog mensen die wellicht
geïnteresseerd zijn? Nodig ze uit en neem ze mee, want
hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Kerstvakantie
Dinsdag 27 december is er geen badminton.
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