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VAN DE REDACTIE 

Eindelijk… jullie hebben er even op moeten wachten, maar dit is ‘m dan, vers van de 

pers, de allernieuwste Dropshots. De bedoeling was om voor de zomervakantie ook 

een Dropshots uit te brengen maar bij gebrek aan kopie wordt dat toch een beetje 

moeilijk! De vorige Dropshots zag er zo waanzinnig mooi uit dat ik me wel even 

achter de oren heb gekrabd of ik hier wel aan zou beginnen als doorsnee-PC-

gebruiker, want dit niveau is natuurlijk niet te evenaren. Maar inhoudelijk hebben 

we, met jullie onmisbare inbreng,  weer ons best gedaan om er een leuk, informatief 

boekwerkje van te maken. 

 Inmiddels zit Sinterklaas alweer in Spanje (hij wel..) en  staat de kerstboom 

volgehangen met ballen, slingers en lampjes weer in vrijwel elke huiskamer en zit ik 

als nieuwbakken redacteur (ahum) achter de pc om een stukje te schrijven. Een jaar 

geleden was ik nog niet eens lid van Reflex en badminton was iets wat ik op de 

camping deed. Hoe raar kan het lopen!! 

Maar wel ontzettend leuk, leuke club, leuke mensen en vooral een ontzettend leuk 

spelletje waar ik hopelijk nog heel wat jaartjes m’n overtollige energie in kwijt kan. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier, een ontzettend goed nieuw jaar of zoals we bij 

ons thuis zeggen: nieuwe ronde, nieuwe prijzen…… 

 En zo is het maar net. 

 

Marion van ‘t Hoff 
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DE VOORZITTER ZIT VOOR 

Zo, daar heb je ‘m dan weer: het clubblad. Er is een hoop gezweet om er weer een 

mooi boekje van te maken: Marion, bedankt! Dat brengt me meteen bij een korte 

terugblik op 2009 voor ons clubje. Er is geprobeerd om heel wat te veranderen en 

denk dat dat is gelukt. We hebben een nieuw logo, nieuwe website, nieuwe shirts, 

uitbreiding van het bestuur, verandering van de trainingsopzet (met de komst van Eli) 

en ook voor de jeugdcompetitiespelers is er extra begeleiding op zaterdag. Ook 

hebben we een leuke avond gehad met de clinic van Ron Michels, hadden we 

regelmatig een hapje en een drankje en natuurlijk werd er ook nog getraind! (We 

weten allemaal: Bert is altijd aanwezig, en dan ook nog eens fanatiek!)Net als vorig 

jaar zijn er ook wat punten die nog wat meer aandacht verdienen. Zo kennen we een 

teruglopend ledenaantal, waar we komend jaar nog intensiever mee aan de slag 

zullen moeten. Ook zouden we graag wat meer naamsbekendheid krijgen, waarvoor 

we binnenkort waarschijnlijk nog op de LOH zullen verschijnen. Uiteraard zijn er nog 

veel meer speerpunten voor volgend jaar, waar we dan weer met frisse moed aan 

zullen beginnen. Maar voordat we het jaar uit gaan, hebben we eerst nog de 

decembermaand. Sinterklaas klopt al op de deur, ik hoor de Kerstman al in de verte 

en over enkele weken is het weer tijd om te kijken of we nog intact zijn na het 

knallen. 2009 zit er bijna op en één van de minst productieve maanden staat voor de 

deur.  Kerst moet natuurlijk gevierd worden met de familie, schoonfamilie, uitjes met 

collega’s en ook op de vereniging doen ze er wat aan. In de winkels liggen alweer 

kerstballen, -bomen, kransjes, gourmetschotels, slingers, kerstmannen, mutsen met 

lampjes, miniwasknijpertjes voor de kaartjes (nu mét gratis lijn om ze aan op te 

hangen!), uit de speakers klinkt een vrolijke Jingle Bells en ga zo maar door! Ik heb 

het weer in de gaten: er is weer eens geen ontkomen aan. De crisis heeft ons 

allemaal in zijn greep, zegt men, maar met Sinterklaas en Kerst blijkt dat we toch nog 

ergens een kleine reserve hebben liggen om onze vrienden en familie te verwennen 

en vol te proppen. Een omzet van 1,9 miljard wordt voor de supermarkten verwacht, 

toch nog een aangename 500 miljoen meer dan vorig jaar. Oké, genoeg over de 

feestdagen, hoewel nog wel even gezegd mag worden dat er dit jaar weer een 

kersttoernooitje zal plaats vinden. Het zou erg leuk zijn als jullie allemaal zouden 

kunnen komen, om het jaar gezellig samen af te sluiten. Ook wil ik deze kans 

aangrijpen om iedereen te bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet voor de 
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vereniging. Allereerst Bert, die elke week trouw op de training verschijnt om 

iedereen weer nieuwe technieken bij te brengen. Frank heeft dit jaar de 

competitiezaken wederom puik geregeld. Marwin heeft zich ingezet voor het 

vernieuwen van de website. Marga heeft weer ondersteund bij onder andere de 

Sinterklaasattentie, het Kersttoernooi en de bedrukking van de shirts. Jan heeft 

geholpen met de totstandkoming van het nieuwe logo en schreef weer flitsende 

columns in ons blaadje. Heleen stond elke thuiswedstrijd van de jeugd trouw op 

zaterdagmiddag klaar om te helpen, waar Henriëtte zich sinds het nieuwe seizoen 

ook voor in zet. Eli laat ook zien hart te hebben voor de club, hij verzorgt nu de 

recreantentrainingen. Natuurlijk wil ik ook de rest van het bestuur: Dick, Harry en 

Erik bedanken voor hun inzet om alles in goede banen te leiden. Marion en Henriëtte 

versterken ons gelukkig sinds de ALV van dit jaar. Ik wens jullie allemaal een goed en 

sportief 2010 en hoop dat we komend jaar weer een succesvol en gezellig jaar 

hebben. (Voor vragen, suggesties, complimenten (altijd welkom natuurlijk) of kritiek, 

kunnen jullie altijd contact opnemen met mij of één van de andere bestuursleden) 

 Elisabeth Aveskamp 
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BC Reflex Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 

21 april 2009 

 

Aanwezig: 

Elisabeth Aveskamp(voorzitter) 

Harry Pekkeriet (secretaris) 

Erik Slooijer (penningmeester) 

Dick Slatius  

 

Welkom: 

De voorzitter (Elisabeth) opent de vergadering en heet iedereen welkom 

 

Mededelingen: 

Frank Nitert is afwezig. Elisabeth Aveskamp zal het gedeelte m.b.t. 

competitie op zich nemen. 

 

Binnengekomen stukken: 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Notulen ALV 2008: 

De notulen van de ALV 2008 worden akkoord bevonden. 

 

Notulen bestuursvergaderingen 2008/2009: 

Bestuur: 

- 1 x per 6/7 weken wordt er vergaderd, enkel onderwerpen waren: 

� Enquête m.b.t. het husselen. Besloten is om geen wijzigingen in 

husselen door te voeren. 

- bestuurssamenstelling 

- jeugdcommissie 

- financiën 

- nieuwe shirts 

- persberichten 

- clinic 

- ledenwerving en -behoud: 
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- Scholieren Sport Introductie 

- Clubkampioenschappen (o.l.v. Bert Burer) 

- Website  

 

Vergaderingen: 

Diverse vergaderingen van de Nederlandse Badminton Bond, van de 

Sportfederatie en bij de gemeente Hellendoorn. 

 

Financiën 

- De contributie opbrengst was iets meer dan begroot. 

- De opbrengst uit de sportintroductie voor scholieren was hoger dan 

begroot evenals de verkoop van shirts en rackets. Ook de actie van 

supermarkt Golf heeft geld opgeleverd. 

- Door het vertrek van Ab Buis zijn de trainingskosten lager dan begroot. 

- De toernooikosten waren een stuk hoger. Dit i.v.m. het 

jubileumtoernooi. 

- De uitgaven voor het drukwerk vielen hoger uit doordat het laatste 

clubblad in kleur gedrukt is. 

 

Bij de begroting voor het komende jaar wordt uitgegaan van een 

stabilisering van het ledenbestand. 

Voor shuttles is iets meer begroot. Ook voor het clubblad is meer begroot. 

Johan Woesthuis stelt de vraag wat de nieuwe huurprijs voor de nieuwe 

sporthal wordt . Dit is nog niet bekend. We moeten dit voorlopig afwachten. 

Johan vraagt zich ook af of er eventueel ruimte in de nieuw te bouwen 

sporthal in de kruidenwijk is. Dit zal t.z.t. bekeken moeten worden. 

 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

 



6 

 

Competitie 

Afgelopen seizoen speelden er 5 teams: 3 senioren- en 2 juniorenteams.  

De standen van de teams waren als volgt: 

� senioren;4
e
,4

e
, en laatste.  

� Bij de junioren was er een laatste plaats en een plaats in de 

middenmoot. 

- volgend seizoen zal er gestart worden met een recreatiecompetitie 

 

Algemeen: 

- Elisabeth bedankt alle vrijwilligers voor alle bijdragen die ze geleverd 

hebben. 

- Door het uiteen vallen van de jeugdcommissie is er dringend behoefte 

aan  Jeugdbegeleiding. Het bestuur doet een beroep op de leden. 

- Het bestuur bestaat nog maar uit vier personen. Elisabeth vraag of er 

mensen zijn die het bestuur willen komen versterken. Tot grote vreugde 

van het bestuur melden zich twee personen aan. Dit zijn: Marion van ’t 

Hoff en Henriëtte Nieuwenhuis. 

- Door het vertrek van een aantal mensen achter het clubblad vraag Dick 

om vrijwilligers. Tom Houkema en Marwin Bartelink geven te kennen 

hier wel iets in te willen doen. Dick bedankt Jolien voor haar inzet in de 

afgelopen jaren. 

 

Website 

- De website is vernieuwd. Marwin Bartelink zal de site up to date 

houden. Alle verenigingsnieuws zal op de site te zien moeten zijn. 

- Johan Woesthuis stelt voor om de site als nieuwsbrief te gebruiken 

zodat er geen clubblad meer nodig is. De meerderheid van de 

aanwezigen wil echter graag het clubblad behouden. 
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Rondvraag 

Vraag:  Jannie v/d Berg vraagt waarom clubkampioenschappen in 

de voorjaarsvakantie vallen, hierdoor zal ze een aantal keren niet kunnen 

spelen. 

Antwoord: Bert geeft aan dat de kampioenschappen uitgesmeerd 

worden over meerdere weken. Er kan dus een wedstrijd ingehaald worden. 

 

Vraag: Remco Bartelink merkt op dat de motivatie om te komen trainen 

slecht is. 

 

Dick slatius heeft een voorbeeld van het logo voor het nieuwe shirt 

meegenomen en laat dit aan de aanwezigen zien.  

 

Afsluiting 

De Voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:00 uur. 

 

 

 

 

 



8 

 

BERTMINTON 

Het jaar 2009 is bijna ten einde. War gaat de tijd hè. Het is alweer 10 jaar geleden dat 

ik voor het eerst als trainer de sporthal binnenstapte! Zou ik mijn 12,5 jarig 

dienstjubileum wel halen??? 

Goed, het nieuwe seizoen is weer in volle gang en er zijn al diverse  

competitiewedstrijden gespeeld. Het eerste team wacht nog steeds op de eerste 

overwinning, maar het tweede team staat fier bovenaan, jammer dat de dames van 

het 2
e
 team niet of nauwelijks komen trainen! Of zijn ze al zo getalenteerd dat ze 

geen training nodig hebben? Dat vraag ik me toch wel af. Enfin, we kunnen ze niet 

dwingen. De jeugdteams doen het ook goed in de competitie en de trainingen 

worden goed bezocht. In de eerste groep zijn er best wel talentjes en nu maar hopen 

dat ze lang lid zullen blijven van de vereniging. 

Afgelopen jaar zijn wij (mijn vrouw en ik) op vakantie geweest en wel 10 dagen 

Barcelona. Een uitzonderlijke wereldstad, die zijn weerga niet kent. Goh, wat is het 

daar prachtig. Als fervent supporter van FC Barcelona moest ik natuurlijk het stadion 

van FC bezichtigen. Camp Nou, wat immens, wat prachtig, zoiets heb ik nog nooit 

gezien. Geweldig gewoon, jammer dat ik niet op het veld mocht komen. Andere keer 

beter. 

Omdat het bijna kerst is wil ik toch een kerstgedachte aanhalen. 

Kerstmis; een feest voor ons allemaal, voor de één is het genieten van samenzijn met 

familie, vrienden of bekenden. Voor de ander is het een tijd van bezinning al dan niet 

vanuit religieuze of andere overtuiging. Het jaar is zoals ik het zei al bijna voorbij, 

ieder met een persoonlijk verhaal; vreugde ofverdriet. Het wereldgebeuren heeft 

niet stilgestaan, helaas weer veel rampen zoals aardbevingen, overstromingen, 

zelfmoordaanslagen en ook de economische en financiële crisis. 

In onze dromen zijn we vaak op zoek naar het einde van de regenboog. Ieders leven 

wordt in meer of mindere mate gekenmerkt door een rode, of zwarte draad. Een 

proces van vallen en opstaan. 
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Mijn kerstgedachte die ik u wil meegeven is: Hoop, geloof en liefde. 

Hoop:  Dat alles op sportief gebied op z’n pootjes terecht  zal komen; dat de 

financiële crisis weer normaliseert, CO2 uitstoot minder wordt en dat ieder op zijn 

manier weer gelukkig is. 

Geloof: Ik heb het stelligste vertrouwen op een goed jaar voor de vereniging; op een 

vreedzame en vrije wereld waar men elkaar met respect en eerbied behandelt. 

Liefde: Gun ik een ieder binnen onze vereniging en iedereen op deze wereld. 

Ik wens u en allen die u liefheeft een gelukkig en vrolijk kerstfeest, een goede en 

plezierige jaarwisseling en voor het jaar 2010: heel veel gezondheid en geluk. 

Bert Burer 
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WEDSTRIJDSCHEMA 2010 

REFLEX  J1 

16-1-2010 REFLEX BC J1  - BACO BC J3 

23-1-2010 KWIEK BC J3  - REFLEX BC J1 

30-1-2010 REFLEX BC J1  - KWIEK BC J3 

06-2-2010 REFLEX BC J1  - HOOGERHEYNE BC J3 

12-2-2010 HANZE 83 BC J3  - REFLEX BC J1 

20-2-2010 ONDER EEN HOEDJE J2 - REFLEX BC J1 

 

REFLEX  J2 

09-1-2010 IJSSELSTAD BC J3 - REFLEX BC J2 

16-1-2010 REFLEX BC J2  - BACO BC J5 

30-1-2010 REFLEX BC J2  - HOOGERHEYNE BC J5 

06-2-2010 REFLEX BC J2  - HOOGERHEYNE BC J4 

13-2-2010 HOOGERHEYNE BC J5 - REFLEX BC J2 
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REFLEX BC 1 

do 7-1-2010 NETWERK BC 2  - REFLEX BC 1 

di 12-1-2010 REFLEX BC 1  - NOP 3 

vr 22-1-2010 TREFZEKER BC 4 - REFLEX BC 1 

di 2-2-2010 REFLEX BC 1  - ZWOLSCHE B.C. 3 

ma 15-2-2010 HARDENBERG BV 1 - REFLEX BC 1 

 

REFLEX BC 2 

za 9-1-2010 ABS BADMINTON 2 - REFLEX BC 2  

di 12-1-2010 REFLEX BC 2  - KWIEK BC 3 

do 21-1-2010 FAIRPLAY DAC BV 4 - REFLEX BC 2 

di 2-2-2010 REFLEX BC 2  - HOOGERHEYNE BC 2  

do 18-2-2010 FAIRPLAY DAC BV 2 - REFLEX BC 2 
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TUSSENSTANDEN COMPETITIE 

 REFLEX BC J1            

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

       

1 HANZE 83 BC J3 8 54 54 - 10 112 - 27 2806 - 1803 

2 BACO BC J3 7 40 40 - 16 85 - 41 2303 - 1997 

3 REFLEX BC J1 7 36 36 - 20 76 - 47 2133 - 1845 

4 HOOGERHEYNE BC J3 8 31 31 - 33 72 - 71 2513 - 2487 

5 KWIEK BC J3 7 30 30 - 26 62 - 59 2108 - 1993 

6 ALLOTRIA BC J2 8 17 17 - 47 42 - 99 2060 - 2633 

7 TREFZEKER BC J2 7 16 16 - 40 42 - 83 1954 - 2255 

8 ONDER EEN HOEDJE J2 8 16 16 - 48 36 - 100 1836 - 2700 

             

 REFLEX BC J2            

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

       

1 BACO BC J4 7 43 43 - 13 90 - 32 2398 - 1818 

2 IJSSELSTAD BC J2 7 39 39 - 17 79 - 40 2196 - 1756 

3 HOOGERHEYNE BC J4 6 35 35 - 13 75 - 35 2113 - 1763 

4 HOOGERHEYNE BC J5 5 27 27 - 13 60 - 33 1729 - 1459 

5 BACO BC J5 8 16 16 - 48 39 - 101 2149 - 2710 

6 REFLEX BC J2 6 12 12 - 36 31 - 74 1525 - 1984 

7 IJSSELSTAD BC J3 7 12 12 - 44 32 - 91 1755 - 2375 
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 REFLEX BC 1            

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

       

1 HEETEN BONDS BV 1 7 43 43 - 13 93 - 37 2561 - 2117 

2 TREFZEKER BC 4 6 37 37 - 11 79 - 33 2122 - 1739 

3 NETWERK BC 2 7 29 29 - 27 68 - 69 2345 - 2511 

4 NOP 3 6 23 23 - 25 56 - 56 2011 - 1994 

5 HARDENBERG BV 1 7 23 23 - 33 58 - 72 2286 - 2387 

6 REFLEX BC 1 7 15 15 - 41 42 - 91 2237 - 2525 

7 ZWOLSCHE B.C. 3 6 14 14 - 34 38 - 76 1871 - 2160 

             

 REFLEX BC 2            

  Gespeeld Punten Wedstrijden Games Punten 

       

1 REFLEX BC 2 6 32 32 - 16 68 - 36 1991 - 1705 

2 KWIEK BC 3 7 32 32 - 24 71 - 59 2350 - 2239 

3 ABS BADMINTON 2 7 31 31 - 25 67 - 54 2211 - 2105 

4 FAIRPLAY DAC BV 2 7 29 29 - 27 65 - 64 2359 - 2361 

5 HOOGERHEYNE BC 2 8 28 28 - 36 62 - 79 2437 - 2514 

6 IJSSELSTAD BC 5 6 27 27 - 21 63 - 48 2022 - 1806 

7 FAIRPLAY DAC BV 4 7 13 13 - 43 34 - 90 1791 - 2431 

 

Deze tussenstanden zijn bijgewerkt tot 01-12-2009 
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VAN DE PENNINGMEESTER. 

 

Hallo, lieve of fanatieke (kan dat ook samen?) badmintonspelers. Hierbij allereerst 

een geruststellende mededeling: ons spaargeld hadden we niet in bewaring gegeven 

aan Icesave en ook niet aan de DSB van failliete bank Dirk Scheringa. Nee, ons geld 

staat, hoe saai en duf ook, gewoon op een spaarrekening bij de coöperatieve 

‘Raifeisenbank en Boerenleenbank’, kortweg de Rabo. Dus iedereen kan rustig 

kerstvakantie gaan vieren en het nieuwe jaar ‘inknallen’ want we zijn geen geld kwijt 

en dus hoeft de contributie volgend jaar zeker niet verdubbeld te worden. 

 

Kijkend naar volgend jaar zou ik iedereen willen vragen om eens een vriend, vriendin, 

buurvrouw, buurman, collega, vage kennis of zomaar iemand mee te nemen naar 

onze beruchte trainings(dinsdag)avond. Hij of zij kan dan rustig kennis maken met 

onze gezelligheid, fanatisme en vooral sportiviteit. Zoals jullie vaak zien is er ruimte 

genoeg in onze sporthal voor extra spelers en speelsters. Na een grote piek van 100 

leden enkele jaren geleden zitten we nu op een vrij stabiel ledenaantal van bijna 70 

leden. Op zich is dit genoeg om onze vereniging financieel gezond te houden, zoals 

ook dit jaar blijkt. Maar voor de gezelligheid en om elkaar te jutten tot grote(re) 

sportieve hoogte zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. We hebben extra rackets 

en de eerste paar keer kan er gratis meegetraind en gespeeld worden. Dus ik zou 

zeggen: dit is jullie eerste goede voornemen voor 2010!!!! 

 

Verder heb ik eigenlijk niets zinnigs of onzinnigs meer te melden. Daarom sluit ik af 

met iedereen een heel gezond, gelukkig en sportief 2010 te wensen. We gaan op 

naar de compleet nieuwe sporthal. 

 

De hartelijke groeten van Erik Slooijer, penningmeester. 
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HEBZUCHT 

 

Er was eens een zanger. Wat hij deed was niet mijn stijl maar een vakman was het 

wel. Maar hij begon een bedrijf, kreeg slechte vrienden en dat bedrijf ging van alles 

en nog wat erbij doen. Niet omdat ze dat leuk vonden maar om groter te groeien en 

nog meer geld te verdienen. Weet je wat, we gaan in het internet, daar ligt het geld 

voor het oprapen. Maar we kennen het verhaal, Hij moest huilend op de televisie om 

het land te vertellen dat hij zus en zo en al zijn vriendjes en vriendinnetjes kwamen 

naar een voetbalstadion om samen met hem liedjes te zingen voor het goede doel of 

zoiets. Gezwam, bij ons thuis noemden we dat vroeger hebzucht. Doe gewoon waar 

je goed in bent en wees tevreden als je daar leuk van kunt leven. 

En er was eens een mannetje dat een beetje handig was in het uitlenen van geld. 

Daar verdiende hij dan weer nieuw geld mee. Dat ruikt sowieso al niet zo fris volgens 

mij. Maar om dan al die simpele geesten die denken dat geld lenen niets kost ook 

nog eens links en rechts een zootje koopsompolissen (weet iemand eigenlijk wat dat 

precies voor dingen zijn) door de domme strot te duwen, dat is regelrechte hebzucht. 

En dan ook nog eens niet tegen je verlies kunnen en anderen de schuld geven als je 

kaartenhuis in elkaar dondert terwijl je nog een paar echte huizen achter de hand 

hebt. Bah. 

Van de zomer was ik een paar weken in IJsland. Tja, nu we het toch over hebzucht 

hebben. Daar hebben een paar IJslandse bankiers ook een heel klein beetje last van. 

Net als die zultkoppen in Engeland en Nederland die denken dat ze in IJsland meer 

rente kunnen krijgen dan ergens anders en zo slapend rijk kunnen worden. Ook dat 

heet, je raad het al, gewoon hebzucht, domme hebzucht. 

Nee dan badminton, lekker gezond en niks geen gezeur over geld en nog meer geld. 

Tot ik twee weken geleden gebeld werd door een lief stemmetje van de 

badmintonbond. Of de sport me beviel? Tuurlijk. Of de sport een beetje populair 

was? Moet dat dan? En of we de jeugd een beetje enthousiast konden krijgen? Kom 

maar eens kijken op kennismaken met sport. En of badminton niet meer op TV zou 

moeten? Nwah, misschien wel, misschien ook niet. Weet je wat ik voor goede daad 

zou moeten doen? Meedoen met één of andere stompzinnige loterij, beetje geld 

voor de club, beetje meer geld om badminton te promoten en ik maakte kans op 
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geweldige geldprijzen. Wel gloeiende gloeiende gloeiende. “Loterij is kloterij” zei de 

vader van een middelbare schoolvriendje van me al en gelijk had hij. Pure hebzucht is 

het. En als ze me daar zelfs bij badminton al mee lastig vallen, dan staat het er met 

de wereld wel heel slecht voor.  

Ik ga me maar wijden aan de kunst, daar vind je nog zielen die leven voor het schone 

en geld op de tweede plaats stellen. Van die galeriehouders die weten dat er meer is 

in het leven dan .. 

Kom eens langs: Hof der Wonderen, Piksenweg 42 , 7447 SE Hellendoorn (Marle), 

geopend vrijdags van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. 

Kopen mag natuurlijk maar hoeft absoluut niet. Ik ben tenslotte niet hebzuchtig. 

 

Jan Verhoek 
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EVEN VOORSTELLEN – REFLEX BC 2 

Hallo allemaal.  

Wij als 2
e
 competitieteam van Reflex stellen ons graag aan jullie voor en vertellen 

over de belevenissen van een competitieteam. 

Ons team: 

Heleen Hegeman, studente, heeft al lange tijd een relatie en speelt al lang bij Reflex. 

Jonge dartele speelster, meestal vrolijk. Kan wanneer ze in vorm is het de 

tegenstandster heel moeilijk maken door haar lange slagen achterin het veld. Vormt 

een sterk damesdubbel met Irene, vooral na het samen nuttigen van een banaan. 

Dan komt de girlpower! Dit seizoen hebben ze nog maar 1 dames dubbel verloren. 

Irene Endeman, moeder van 2 prachtige kids en getrouwd met een hele leuke man 

die regelmatig prachtige foto’s maakt van spelende teams en….. zo af en toe… van 

zijn vrouw. Irene is een fanatieke speelster en drukt zich bij het maken van fouten 

vaak woest uit in haar moedertaal. We moeten naar de betekenis gissen, maar 

kunnen het wel aardig inschatten.   

Remco Bartelink, vanaf 1 september 2005 woonachtig in het Nijverdalse, 2 jaar 

getrouwd en  geen kinderen. Is een wisselvallige speler. Evenaart soms het niveau 

van een topspeler en kan een week later zo maar ineens ‘de weg kwijt zijn’ en alles 

verliezen. Hij heeft zich dit seizoen voorgenomen fanatiek te trainen en vooral zijn 

opslag te verbeteren.   

Marwin Bartelink, al jaren samenwonend met de meest constante bezoekster van de 

thuiswedstrijden van ons team. Is een zeer fanatiek speler en speelt soms ook de 

sterren van de hemel. Evenals zijn broer lukt het de ene keer beter dan de andere, 

maar wat weet, je moet als broers ook iets van elkaar hebben. Vinden jullie de 

website van Reflex ook zo mooi? Welnu, Marwin weet er alles van. 

Tom Houkema, gehuwd en vader van 5 kinderen is een oude rot bij Reflex met zijn 

inmiddels 33 speeljaren. Kan niet genoeg van de badmintonsport krijgen en is vorig 

jaar gevraagd met het team mee te spelen. Dit ging helemaal fout. Na één wedstrijd 

sloeg de Ischias toe en het hele seizoen moest worden gebruikt om te revalideren. 
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Gelukkig gaat alles nu weer goed en speelt hij vol enthousiasme, dit jaar als vaste 

heer, met het team mee. 

De wedstrijden worden voornamelijk door de twee dames en twee heren gespeeld. 

Marwin en Remco wisselen elkaar af. Zoals wel bekend zal zijn worden er eerst 4 

enkelpartijen gespeeld. Daarna volgen 2 mixpartijen en een dames- en herendubbel. 

De mixpartijen worden gespeeld door Heleen en Remco of Marwin en de andere 

door Irene en Tom. 

Vorig jaar waren vooral de beide dames de puntenverzamelaars in de competitie. De 

enkels werden vaak gewonnen, evenals de damesdubbels. Dit seizoen heeft Irene de 

draad tijdens de enkelspelen nog niet helemaal te pakken, maar dat zal vast niet lang 

meer duren. Heleen speelde tot nu toe vaak hele degelijke en bekeken wedstrijden. 

Bij de heren verlopen de enkelspelen met wisselend resultaat. Marwin en Remco zijn 

fanatieke spelers maar missen vaak de rust om degelijk te spelen en te plaatsen. Tom 

is zeker niet meer de snelste met zijn 57 lentes, maar kan bogen op een lange 

ervaring en wint zijn meeste enkelspelen tot nu toe. Het doel van Tom is Marwin en 

Remco de nodige rust in het spel bij te brengen en te proberen aanwijzingen te 

geven. Ook de heren dubbels resulteren tot nu toe in de nodige overwinningen. 

Het spelen in een competitieteam geeft een goed gevoel en onderweg naar en 

tijdens de wedstrijden wordt ook veel lol getrapt. De teams waartegen wordt 

gespeeld zijn heel wisselend qua sportiviteit en gezelligheid. Soms is zo’n team heel 

fanatiek en doen zich minder leuke voorvallen voor. Het merendeel speelt voor zijn 

plezier en de 3
e
 helft is dan ook vaak heel gezellig. 

Op het ogenblik staan we met ons team op de eerste plaats in onze competitie. De 

actuele stand kunnen jullie volgen via een link op 

www.bcreflex.nl en zo blijf je helemaal op de hoogte van 

onze sportieve daden en plaats op de ranglijst! 

Kom eens kijken naar één van onze thuiswedstrijden en 

wie weet.. ga jij ook competitiespelen. 
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REFLEX BC 1 

Beste clubvrienden, 

 De eerste helft, en zelfs een beetje meer, van de competitie zit er op en we zullen 

meteen met de deur in huis vallen; het gaat niet goed met het eerste team. Het 

degradatiespook waart rond. En zoals het een top –of is het inmiddels tob- club 

betaamd passeren diverse scenario’s de revue. Natuurlijk verkondigt de voorzitster 

dat de trainer het volledige vertrouwen van de club geniet en dat hij zeker de kerst 

haalt. De volgende opties worden overwogen om het tij te keren: 

� de trainer wordt direct ontslagen (doen alle topvoetbalclubs ook na 3 

wedstrijden) 

� lopend terug bij een verloren uitwedstrijd (Co Adriaanse) 

� team 24 uur per dag bij elkaar (het zogenaamde Bancras model) 

� het boek “mijn visie” van onze lieve heer Van Gaal lezen 

� Ted Troost raadplegen 

� ……………………. 

Kortom, we zien nog voldoende mogelijkheden om kampioen te worden. Maar dan 

zullen we voor de rest van het seizoen wel een stabiel team op de been moeten 

brengen. Tot op heden zijn we dankbaar dat Marion de ondankbare taak op zich 

heeft genomen om regelmatig als invalster met ons mee te doen, en te gaan. Nota 

bene zelfs naar Emmeloord, of all places. Maar u kent, uit vorige publicaties in ons 

onvolprezen clubblad, de charmes van het lange reizen onder depressieve 

weersomstandigheden in een broeierige auto op een te kleine achterbank. En niet te 

vergeten, met de muzikale omlijsting van Frans Bauer. 

De gevolgen zijn tot nu toe niet in de openbaarheid gekomen, maar wat blijft 

vandaag de dag nog geheim ?  Wie heeft er geen mobieltje en waar is er nog geen 

camera opgehangen, is het niet ver weg bij Wesley en Yolanthe, dan is het wel bij de 

kapper om de hoek. Schrijnend in vergelijk met de uitzichtloze situatie bij het eerste 

team is natuurlijk de euforie die heerst bij het tweede team. Daar worden al 

voorbereidingen getroffen voor het kampioensfeest. Platte wagens zijn in bestelling 

en is er een feestzaal in optie. U kunt zich de situatie in de kleedkamer voorstellen. Is 
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er aan de linkerzijde een grafstemming, aan de rechterzijde staan ze op de banken. 

Zelfs is langzamerhand enige vorm van arrogantie het tweede team niet meer 

vreemd. Zie ook de grote redactionele stukken in de pers. Wedstrijdverslagen van 

het eerste team zijn al verplaats naar de onderhoeken van de krant. Geldt sport niet 

als katalysator voor verbroedering, hier is eerder van een verwijdering sprake. Is het 

dan allemaal kommer en kwel ?Een driewerf nee. Ook hier geldt de wet van de 

communicerende vaten. Gaat het bijvoorbeeld in de sport niet goed, dan staat er 

vast een promotie op het werk te wachten, dan wel de mega jackpot in de loterij, of 

het allerbelangrijkste, geluk in de liefde. In de meest uitzichtloze situatie blijkt vaak 

de redding nabij. En ik kan u zeggen;” I saw the light”. Al zal het commentaar wel 

weer zijn dat het lichtjaren heeft geduurd voordat het werd opgemerkt. Mede 

lotgenoten, de andere sekse is ondoorgrondelijk, zelfs met de nodige kennis van de 

Viva. Wederom kan ik onderschrijven dat de badminton het mooiste in ons naar 

boven brengt. Sport verbroederd, soms letterlijk. We kijken zowel in de competitie 

als in het leven weer voorzichtig vooruit, vol verwachting naar de komende 

ontwikkelingen en wat de toekomst moge brengen. Voorzichtig, dan breekt het lijntje 

niet. Ik heb er zin in. Wij van het eerste team, inclusief onze gewaardeerde 

invall(st)er(s), wensen u fijne feestdagen met uw geliefde, familie en vrienden en 

hopen u in een goede gezondheid na de jaarwisseling weer in grote getale op de 

publieke tribune te mogen begroeten om onze geweldige teams te supporten. We 

hopen dat de stemming dan even uitbundig is als de teneur van dit stukje en het 

humeur van de schrijver.  

 

Namens het eerste team, 
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BADMINTON WEETJES: 

 

Wist je dat?: 

 

een badmintonspeler in één wedstrijd meer dan zes kilometer kan afleggen? 

er op een toernooi met gemak tien wedstrijden worden gespeeld? 

dit dus betekend dat die speler dus meer dan 60 kilometer gelopen kan hebben? 

de beste shuttles gemaakt worden van de linker vleugel van een gans? 

dat hiervoor 16 veren worden gebruikt? 

deze shuttle dan tussen de 4,74 en 5,50 gram weegt? 

de grootste shuttle ter wereld in het Kansas City Museum staat? 

deze 48 keer groter is dan een echte? 

het gewicht van deze shuttle 2267 kilo is? 

de badmintongeschiedenis terug gaat naar de Oude Grieken? 

het zelfs terug gaat naar nog oudere beschavingen uit het verre oosten? 

we dit weten doordat ze het toen op potten en muren hebben geschilderd? 

ze toen nog geen rackets hadden, maar met de voeten speelden? 

voetbal dus eigenlijk haar oorsprong in het badmintonnen vindt? 

de eerste Olympische Spelen waar badmintonners aan mee mochten doen in 

1992 in Barcelona waren? 

meer dan 1,1 miljard mensen dit debuut via de televisie hebben gekeken? 

bij wedstrijden in Maleisië en Indonesië een publiek van 15.000 mensen heel 

normaal is? 

 het niet makkelijk is om de stand bij te houden als je een wedstrijd aan het 

spelen bent? 

badmintonpluimpje moet volgens de officiële Olympische regels veertien veertjes 

hebben 

 

Nathalie Hallink 
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Even voorstellen… 

Zal mij eerst even voorstellen.Ben Henriëtte Nieuwenhuis woonachtig in Nijverdal. 

Ben lange tijd uit mijn geboorte plaats geweest en sinds 2007…weer back in town! 

Leeftijd zijn maar cijfers voor mij,woon samen met Fleur mijn Teckel. Werk als 

verpleegkundige in een hospice,te Enschede. Daarnaast inzetbaar bij mediant, werk 

onregelmatige tijden. Heb altijd geturnd kom uit een sportieve familie,5 zussen 2 

broers. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan,zo ook bij terug komst in Nijverdal. 

Het begon een behoorlijk verslavend spelletje te worden voor mij. Werd gretig en 

huppelde van links naar rechts op het veld. Begon al snel te denken ik doe iets niet 

goed! Ging de spelregels is door nemen op internet, want daar kreeg ik geen les. Wat 

mij het meeste bij bleef was, beweeg zo min mogelijk!!! Owj..daar wou ik meer van 

weten en zo heb ik de sportieve gymschoenen aangetrokken. Bedacht mij geen 

moment wou het leren en heb mee getraind bij Reflex. Zo enkele maanden achter de 

shuttle aan gehuppeld, werd er na de training gesproken. De hele groep bijeen, en er 

kwam ter sprake dat ze vrijwilligers zochten in het bestuur. Met name ter 

ondersteuning van de jeugd. Wou er nog over nadenken. Dat sprak mij wel aan was 

alleen een groentje. Bert de trainer zag dat aan mijn gezicht waarschijnlijk, en wees 

met zijn vinger naar mij. Tijdje daar over heen vraagt Dick aan mij of dat klopte. Zou 

jij dat willen? Heb mij toen voor de leeuwen gegooid haha! Aangezien Heleen 

Hegeman het ontzettend druk heeft en er geen tweede persoon is bij de 

jeugdcompetitie werd ik al snel benaderd. Sinds korte tijd help ik haar om de jeugd te 

begeleiden op zaterdagen. 

Heb zo een aantal kanttekening over de jeugd, heb ze vragen gesteld, wilde weten 

hoe zij de toekomst zien bij de club. Er kwamen weinig nieuwe leden bij, daar wilden 

de meiden mij mee helpen. Ze gaan zelf flyers maken op school, en ophangen op 

middelbare scholen en supermarkten om badminton is populairder te maken. De 

training is beter, de jeugd is weer gemotiveerd, ze vertelden me dat er meer 

structuur in de lessen zijn. Wat ze wel missen is een tweede persoon, voor de 

jongens en meiden die al wat langer het spel spelen. Heb ook gevraagd of ze wisten 

of ze vrienden of vriendinnetje mochten meenemen. Ze waren gelijk enthousiast, en 

wezen al snel naar elkaar, het was duidelijk zo waren de meiden tot elkaar gekomen 

bij de club. 
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Toen de vraag of ze wel op de site van Reflex keken. Die site moest vaker ge-update 

worden. Ze keken geregeld. Heb verteld dat Marion in de toekomst daar aan gaat 

werken. En wij het daar mee eens waren. Competities is dat belangrijk voor ze? De 

uitslagen van wedstrijden wisten ze mij te vertellen, goed bekeken op toernooien.nl. 

Ze zijn scherp en de jeugd heeft er zin in om er een sportief jaar van te maken met 

het team. Goed om te horen, zo heb ik een kleine indruk van de groep kunnen 

krijgen. Hopelijk kunnen we samen er een gemoedelijk 2010 van maken. 

Moed,  is samen met liefde, de grootste gave. We worden allemaal keer op keer 

verslagen, maar als we de nederlagen opgewekt aanvaarden en ervan leren, en het 

op een andere manier proberen, dan wacht ons vervulling. 

 

Een hele fijne kerst en een knallend 2010! 

 

Groetjes Henriëtte Nieuwenhuis. 
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Toe aan een nieuw racket? 

Je badmintonracket is een belangrijk onderdeel van je materiaal en kies je dan ook 

niet zomaar. Als je eens goed rondkijkt, zal je zien dat er zeer veel discussies over 

rackets te vinden zijn. Een racket is dan ook persoonlijk en moet je kiezen volgens je 

eigen speelstijl. In dit artikel vind je een aantal richtlijnen en tips om een racket te 

kiezen die bij je past en waarvan je veel spelplezier zal hebben.  

Enkele tips om te beginnen 

Als je van plan bent een racket te kopen, let er dan op dat de racket een ingebouwd 

T-stuk (T-joint) heeft. Een ingebouwd T-stuk maakt je slagen preciezer, harder en 

zorgt ervoor dat je racket langer mee 

       
extern T-stuk                                                      ingebouwd T-stuk 

 

Verder zijn er ook twee soorten vormen van het blad: Ovaal (oval) en Isometrisch / 

afgerond (isometric). De meeste oude rackets hebben een ovaal racketblad. De 

personen die hiermee spelen houden van de kracht die geconcentreerd zit in de 

sweetspot (de plaats van het blad waar je de shuttle het best raakt). Bij isometrische 

rackets is de sweetspot een stuk groter. Hierdoor hoef je de shuttle minder precies te 

raken om toch nog een goede slag te hebben. De kracht van isometrische rackets is 

hierdoor wel iets minder. Een laatste punt is de lengte van een racket. Rackets met 

de aanduiding long zijn 10mm langer dan gewone rackets. Het is geen immens 

verschil, maar met langere rackets heb je een groter bereik en kan je meer 

swingkracht opwekken. 

Conclusie: 

- koop een racket met een ingebouwd T-stuk 

- beginners kopen best een isometrische racket 
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Gewicht / materiaal 

 

Wat onmiddellijk opvalt als je een racket vast hebt, is het gewicht. Een licht racket is 

wendbaarder en makkelijker om mee te spelen. Momenteel bestaan er al rackets van 

70gram! Een lichter racket heeft echter niet alleen voordelen: als je een te licht 

racket koopt, zal je er weinig ‘kracht’ uit kunnen halen (je slagen zullen dan niet hard 

gaan). Er bestaan verschillende gewichtsklassen: 

 

* 1U: >95g 

* 2U: 90-94g 

* 3U: 85-89g 

* 4U: 80-84g 

 

Het gewicht van een racket wordt natuurlijk bepaald door het gebruikte materiaal. 

De lichtere rackets worden doorgaans gemaakt van grafiet (carbon of graphite in het 

Engels) en de zwaardere van aluminium of metaal. Soms worden rackets ook 

verstevigd met andere materialen, zoals bv. titanium of maken ze gebruik van een 

speciale structuur. In het algemeen geldt dat rackets van grafiet sneller stukgaan en 

een botsing met een stalen racket zelden overleven. 

 

Conclusie gewicht / materiaal: 

- een licht racket is wendbaarder (beter voor snelle acties zoals in het dubbelspel en 

voor verdediging) 

- met een zwaarder racket kan je harder slaan (goed voor smashes en clears) 

Balans 

 

Een andere factor die de eigenschappen van je racket bepaalt is de balans. Er zijn 3 

categorieën: 

 

* zware kop (head heavy): Dit betekent dat er meer gewicht zit in het blad van je 

racket. Hierdoor zullen je slagen krachtiger zijn, maar je verdediging wordt slechter 

omdat je racket minder wendbaar is. 

* even balans (even balance): Bij dit soort rackets is het gewicht gelijkmatig 

verdeeld. Ze vormen een soort van gulden middenweg tussen de rackets met een 

lichte en zware kop. 

* lichte kop (head light): Rackets met een lichte kop zijn zeer wendbaar en zijn 

daardoor erg goed voor verdediging en snelle acties. Om hard te slaan zul je echter 

veel polskracht nodig hebben. 
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Flexibiliteit 

 

De flexibiliteit (soepelheid of buigzaamheid) van een racket bepaalt in grote mate de 

handelbaarheid en de eigenschappen van een racket. Dit wordt doorgaans aangeduid 

met Engelse termen zoals flex, medium flex, stiff, extra stiff…In het algemeen geldt: 

hoe soepeler de racket, hoe makkelijker het is om ermee te spelen. Omdat de racket 

meebuigt heb je iets meer tijd om de shuttle terug te slaan. Door het zogenaamde 

wip-effect gaan je slagen ook makkelijk ver, maar dit gaat wel ten koste van de 

nauwkeurigheid van je slagen. Soepele rackets zijn ook iets makkelijker om mee te 

verdedigen. 

 

Stijvere rackets bieden een betere controle, maar het kost meer kracht om harde 

slagen te produceren. Wanneer je echter veel kracht hebt zal je merken dat je harder 

kan slaan met een stijve racket. 

 

Conclusie flexibiliteit: 

- soepel = makkelijk mee te spelen (ook verre slagen), goede verdediging, minder 

nauwkeurig 

- stijf = goede controle, maar meer kracht vereist (voor harde slagen) 

 

Grip 

 

Er bestaan verschillende gripmaten, maar meestal wordt er in de Benelux maar 1 

maat per racket ingevoerd. Je kunt de gripmaat makkelijk aanpassen met een dikkere 

of dunnere grip. Wanneer je met je ringvinger je handpalm nog kan raken, heb je de 

ideale gripmaat. In het algemeen levert een dunne grip meer controle op, maar je 

mag ook niet in je racket gaan ‘knijpen’. 

Bespanning 

 

De bespanning kan in sterke mate het ‘gevoel’ van een racket bepalen. Hiervoor 

geldt dezelfde raad als bij de flexibiliteit. 
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