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Van de Redactie
De meeste blaadjes zijn weer gevallen en Sint is inmiddels weer met zijn
bonte gezelschap van pieten vertrokken.
Dit betekent dat het jaar weer bijna om is en dat we weer een beetje terugblikken op het afgelopen jaar. Geen grote veranderingen bij BC Reflex
dit jaar, maar wel goede opkomsten bij de trainingen, leuke wedstrijden en
een gezellige derde helft in het Kruud’nhuus.
In dit clubblad is er weer van alles te lezen over het wel en wee van onze
vereniging. Het jaaroverzicht, van achter de bestuurstafel, door onze voorzitter (a.i.), verder jeugdlid Sharon Diender in de spotlights, alles over de
verschillende competities, vette roddels en nog veel meer.
Kortom, ga voor het ultieme geluksgevoel gezellig bij de open haard zitten
(als je die hebt), neem een glaasje en lees het clubblad.
Meer heeft een mens niet nodig…
Rest mij nog om iedereen prettige feestdagen en een goed 2015 toe te
wensen.
Tot ziens in januari

Namens de redactie,
Harry Pekkeriet
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Van de bestuurstafel
Geachte clubleden,
Zo sla je de vliegen van je af in verband met de warmte (en je eigen
zweet), drink je een pilsje om de inwendige mens af te koelen en zo zit je
alweer te blauwbekken van de kou in december. Zo snel kan het gaan. En
wat betreft die kou, dan mogen we nog niet klagen, want ik heb mijn zomerjas nog tot eind november gedragen.
Kortom, het is weer het einde van het jaar, tijd om terug te blikken en de
tijd van de lijstjes.
Als club kunnen we in tevredenheid terug zien op het afgelopen jaar. Het
leden bestand is op peil gebleven, wat op zich al een goede prestatie genoemd mag worden. Wanneer we zo ons oor te luister leggen bij de andere
clubs, ach je spreekt nog wel eens iemand als je mee doet met de competitie, is de belangstelling voor onze mooie sport tanende en hebben de clubs
moeite om hun ledenbestand op peil te houden. Waar het aan ligt? Wie het
weet mag het zeggen. Waarschijnlijk hebben we de laatste tijd op het
hoogste niveau geen aansprekende resultaten gehaald in het badmintonnen en ontbreekt het aan een klinkende naam.
Wat dat betreft hebben wij direct na de zomervakantie waarschijnlijk iets
bijzonders mee mogen maken in de vorm van de clinic van Gayle Mahulette. Als de voortekenen ons niet bedriegen, want zeg nou zelf, wat een beheersing van het badmintonnen heeft deze meid, is zij de nieuwe ster van
badmintonnend Nederland en kunnen wij haar straks bewonderen op de
Olympische Spelen van 2016 in Rio (de Janeiro). Dan zal geheid ons ledenbestand weer toenemen.
En dat was niet eens de enige clinic van het afgelopen jaar.
Voor de vakantie werden we onderricht door de familie Pots uit Wierden.
Een familie die helemaal gek van badmintonnen is en hun enthousiasme in
de clinic overbracht naar de leden van Reflex.
Pappa Gerard Pots drijft tevens een badminton webshop en is het een
unieke ervaring om bij Gerard thuis je bestelling af te halen. Om “DeWereldDraaitDoor” of wat dan ook te kunnen bekijken moet de familie eerst en
steeds de badmintonschoenendozen verplaatsen naar de eettafel en vice
versa als men wil gaan eten. Hoe gek kun je zijn van badmintonnen?
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Dat deze clinics meteen zijn vruchten afwerpt kunnen we wel zien in de
competitie.
Reflex 1 draait nu aardig mee in de kop van de ranglijst, maar Reflex 2
spant de kroon door gewoon stijf bovenaan te staan. Als men dit in de
tweede helft van de competitie weet vol te houden kunnen we ons opmaken voor een kampioensfeest en moeten we met de “plattewagen” door het
dorp. Een geweldige prestatie.
Wat ook geweldig is, is de niet aflatende inzet van de diverse leden bij diverse activiteiten van onze club. Ik denk daarbij aan het assisteren van Bert
bij de trainingen, het begeleiden van de jeugdcompetitie, de organisatie
van de diverse clubtoernooien, de organisatie van het jeugduitje, de website, dit clubblad. Kortom een lange reeks om trots op te zijn. Mijn droom is
dat een ieder zijn steentje bijdraagt, hoe nietig ook. Dat geeft de binding
met de club. Laten we deze gedachte vasthouden met de kerst in het vooruitzicht. Ik wens jullie allen fijne kerstdagen en we zien elkaar weer in het
nieuwe jaar.
Dat geldt met name voor enkele zieken onder ons, die al enige tijd niet in
staat zijn geweest om op de club te komen ten gevolge van een (zware)operatie en/of behandeling; STERKTE ! Beterschap, en tot gauw.
Namens het bestuur van BC Reflex,
Dick Slatius
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Competitieleider jeugd.
Dit seizoen mogen wij B.C. Reflex vertegenwoordigen met maar liefst vier
jeugdteams!
De thuis wedstrijden worden goed bezocht door familie, vrienden en
vriendinnen. Het is zaterdags dan ook zoeken naar verdwaalde schoenhoezen die hier en daar in de sporthal liggen.
Ook de leiders van de jeugdteams hebben deze editie een stukje in het
clubblad geschreven. Ik ga daarom ook niet te veel over de teams vertellen
of kom zelf een keer kijken op een zaterdagmiddag! Wanneer ze thuis spelen, kun je vinden op de site.
J1 gaat vooruit en vechten voor de punten. Met de dubbels zijn ze al aardig
ingespeeld op elkaar.
J2 en J3 zijn dit jaar in een lastige poule ingedeeld. Zij hebben tegenstanders in de poule waar veelal jonge talenten vandaan komen (dit zijn Elo
United en B.C. Flits). J4 is dit seizoen met sprongen vooruit gegaan. Vorig
jaar begonnen zij voor het eerst met het spelen van de competitie, daarvan
hebben ze veel geleerd. Je ziet dan ook dat ze nu kunnen mee komen in de
poule.
Jullie hebben je super ingezet voor het team, ga zo door! Men zegt altijd
dat je van verliezen leert winnen! Het hoort erbij. Je moet er open voor
staan om te zien waar je op kunt verbeteren. Daarbij gaat het niet om het
winnen, maar ook om de gezelligheid en het samen (leren) spelen met je
teamgenoten. Een tweetal puntjes die ik de teams wil mee geven voor de
return wedstrijden: zoek de zwakke punten bij je tegenstander en kijk goed
waar je tegenstander staat (zoek de hoekjes).
Voor allen een goed en gezond uiteinde gewenst en volgend jaar weer fris
en fruitig op de baan!
Heleen Hegeman
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BC Reflex – J1
Stel je voor: je bent in een sporthal, waar alle badmintonners van de hele
wereld zijn en jij hebt de opdracht om BC Reflex J1 op te sporen. Dan zal ik
je vertellen dat je niet lang hoeft te zoeken. BC Reflex J1 kun je namelijk
makkelijk herkennen. Het is een erg typisch team zal ik maar zeggen. Ze
zijn al moe na de opwarming, ze kunnen niet serieus blijven tijdens een
wedstrijd, ze luisteren niet altijd naar hun trainer en verliezen vaak. Kortom: je herkent ze zo. Toch heeft dit team niet alleen maar slechte eigenschappen. Dit team is namelijk een team dat na een nederlaag gewoon
weer verder gaat, blijft vechten om te winnen en elkaar aanmoedigt alsof
hun leven ervan afhangt.
Dit geweldige en erg gezellige team van BC Reflex bestaat uit Kelvin Nakken, Youri ten Hoeve, Sharon Diender, Claudia Hoek, Leanne Sanders en
Lisa Reinerink. Allemaal bezitten ze stuk voor stuk hun kwaliteiten. Behendigheid, snelheid en kracht zijn onder andere voorbeelden van deze kwaliteiten. Sinds vorig jaar hebben ze deze kwaliteiten nog beter geleerd te
ontwikkelen. Vorig jaar verloor dit team namelijk vaak met 0-8 van andere
teams. Dit jaar hebben ze echter een hele vooruitgang geboekt. Laatst
hebben ze met 4-4 een wedstrijd gelijk gespeeld en als ze verliezen dan is
het vaak met een stand van 3-5. Ook worden de enkels steeds vaker gewonnen en worden de dubbels steeds beter. Een grote verbetering kunnen
we wel zeggen. Ik denk dat BC Reflex J1 in het vervolg een goede kans
maakt om meer wedstrijden te winnen. Ook al zouden ze soms nog iets
scherper kunnen spelen, kunnen we zeggen dat ze op de goede weg zijn
en dat ze goed met elkaar kunnen samenspelen. Met deze gedachten zullen ze verder spelen en hopelijk kan dit gezellige team dan aan het eind
van het jaar zeggen dat ze (redelijk) bovenaan in de lijst staan!
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BC Reflex – J2
Reflex J2 bestaat uit Sabine Kleinherenbrink, Wietse kelder, Susanne Wind,
Ilse Eshuis en Iris de Jonge. Wij vinden het team heel leuk en gezellig. We
hebben altijd lol met elkaar. Ondanks dat we alles verloren hebben blijven
we positief met z’n allen en blijven lachen. Wij willen graag werken aan het
smashen. We gaan de laatste wedstrijd keihard er tegen aan. We kunnen
het .

Reflex J2 Iris de Jonge.

BC Reflex – J3
Ons team (Reflex J3) bestaat uit:
- Victor Hemmekam
- Anne-Roos Zuurbier
- Lalah Nasery
- Azerin Qurbanova
- Maartje van der Burgt
- Mirte Berends
Het team is leuk en gezellig, maar soms iets té gezellig. Tot nu toe gaat het
redelijk goed en we kunnen goed samen spelen. Toch vinden wij de dubbels moeilijker dan de enkels op een wedstrijd. Waar we aan kunnen werken zijn denk ik wel de opslagen, die gaan nog wel eens te hoog of fout.
Verder is het hartstikke leuk.

Reflex J3 Mirte Berends
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BC Reflex – J4
Ons team bestaat uit 5 personen; Nikki, Mels, Danieke, Annelieke en Noah
Het is gezellig en met veel humor. Vooral als we onderweg zijn met de auto
naar een wedstrijd hebben we veel lol samen. Maar als we moeten spelen
zijn we serieus. We hopen op een leuke en gezellige tijd met ons team, het
gaat vast en zeker lukken!

Team J4
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Naam:

Sharon Diender

Woonplaats:

Nijverdal, Rossinistraat

Leeftijd:

Op 8 november 2014 18 jaar geworden.

Baan:

Scholier op csg Reggesteyn. Zit in 5 Havo en doe dit
jaar eindexamen. Volgend jaar wil ik beginnen aan
de Hogere Hotelschool. Waar weet ik nog niet. Het
kan in Maastricht, Leeuwarden, Den Haag of Apeldoorn.
In Maastricht ga ik binnenkort nog een keer kijken.

Waarom deze studie: Mijn ouders zitten beiden in het toerisme en een
tante en een oom hebben ook de hogere hotelschool
gedaan.
Dus op kamers?

Waarschijnlijk wel, lijkt me wel leuk.

En BC Reflex

Wanneer ik ver weg woon zal dat lastig worden,
wanneer ik dichterbij zit dan zou het misschien nog
wel te combineren zijn.
9

Hoe ben je bij
BC Reflex gekomen: Toen ik in groep 7 zat ben ik een keer met Rianne
meegegaan. Twee klasgenoten Jori en Tim zaten ook
al op badminton. Sinds die tijd ben ik lid van
BC Reflex.
Competitie:

Wel competitie gespeeld maar nu niet. Ik zit nu in
het examenjaar en dan wordt het me te druk.

Hobby’s ?

Naast het badminton speel ik nog hobo bij de
Hellendoornse Harmonie. Verder speel ik bij Queens
Oboe band van de muziekschool, en bij het
Jong Nederlands blazersensemble Oost.

Queens Oboe band

Positief bij Reflex:

De mensen, gewoon een gezellige club.

Iets minder leuk?

Eigenlijk niets, ik vind alles wel leuk.

Volgende spotlight:

Femke Overmars

Sharon, bedankt voor je medewerking!
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Jeugduitje
Vrijdag 30 oktober was het weer zover.
Het jeugduitje ging door!
Op naar Kartplaza om gezellig te gaan disco bowlen.
We waren met z’n achten, maar het was een
heel gezellige boel.
Iedereen deed z’n uiterste best en we moedigden elkaar allemaal aan.

Na het bowlen lekker een patatje met een snack erbij.

Een absoluut geslaagd uitje.
Marga ten Hove.
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Competitie Senioren
Sinds afgelopen september is de regiocompetitie weer begonnen en inmiddels zijn de helft van de wedstrijden alweer gespeeld. Een mooi moment
om eens te kijken hoe de competitieteams het er tot nu toe van af hebben
gebracht.
Dit seizoen wordt BC Reflex vertegenwoordigd door een tweetal seniorenteams en maar liefst een viertal jeugdteams. De jeugdteams vallen onder
de hoede van Heleen Hegeman en Bert Burer en de seniorenteams neem ik
voor rekening.
In het 2e team bij de senioren, dat al sinds jaar en
dag wordt vertegenwoordigd door Tom Houkema,
Marwin Bartelink, Irene Endeman en Heleen Hegeman, is er dit seizoen een nieuwe speler bij gekomen. Zijn naam is Ronald Brand. Eerder speelde hij
in Staphorst de nodige shuttles, maar sinds dit seizoen dus in het tweede bij BC Reflex.
Waar ze vorig seizoen nog op een vijfde plaats zijn
geëindigd, staat dit nieuwe team nu op een 1e plaats
halverwege de competitie. Dit belooft dus wat!
Dan Reflex 1. Ook al weer een aantal jaren in dezelfde samenstelling.
Harry Pekkeriet, Dick Slatius, Frank Nitert en de Deldense dames Corine
Strikker en Fiona Nijhof. Ook maken we regelmatig dankbaar gebruik van
Marga ten Hove om in te vallen. Op dit moment staan we op een 2 e plaats,
maar er moeten nog een aantal wedstrijden gespeeld worden dus we gaan
er nog even flink tegenaan.
Tot slot wil ik iedereen nog een keer attent maken op de site van BC Reflex
www.bcreflex.nl waar o.a. een link te vinden is naar de competitiestanden
van al onze teams. Zo kun je ze allemaal volgen.
Ik wens alle teams een leuke en sportieve 2 e helft van de competitie toe!
Alvast fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2015!
Frank Nitert
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REFLEX 1
Competitie eerste team.
Dit is al weer het derde seizoen dat ik meespeel in het 1e team. Bert, indertijd ook trainer bij BC Delden, heeft Fiona en mij overgehaald om een keer
te komen kijken in Nijverdal. (Ons team in Delden viel uiteen) We zijn toen
met open armen ontvangen door Dick, Frank en Harry. Van het een kwam
het ander. Een nieuw 1e team was samengesteld. We begonnen in de derde klasse. Voor Fiona en mij een mooie overstap van jaren vierde klasse.
Dat seizoen sloten we af met een tweede plek en het bezorgde ons een
promotie naar de tweede klasse. De klasse waarin de heren altijd hadden
gespeeld. Fiona en ik zouden hier anders natuurlijk nooit aan begonnen
zijn.... Maar goed. Inmiddels wordt dit dus al het tweede seizoen in de
tweede klasse.
In het algemeen zijn onze partijen als volgt verdeeld: Frank 1e heer enkel,
Dick 2e heer enkel, Corine 1e dame enkel en Fiona 2e dame enkel. Heren
dubbel Harry en Dick, dames dubbel Fiona en Corine. 1e Mix Harry en Corine en 2e mix Frank en Fiona. Maar ook Marga heeft enkele keren goed ingevallen. We weten ons goed staande te houden. Wat zeg ik! We hebben
nu 8 wedstrijden gespeeld; 5 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren. We zijn alle
tegenstanders al 1x tegengekomen. We staan nu bovenaan. Als we dit
handhaven en weer promoveren??
Pfff……….
Corine
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REFLEX 2
De competitie is voor ons team, bestaande uit Irene Endeman, Heleen Hegeman, Marwin Bartelink en Tom Houkema, in september weer begonnen
en ‘de eerste helft’ zit er al weer op.
Zoals bekend speelt ons team al een behoorlijk aantal jaren samen en komen we uit in de 3e klasse.
Het vorige seizoen hebben we afgesloten met een 5e plaats. Natuurlijk wil
je als team graag groeien en daar gaan we nu voor.
Onze eerste wedstrijd moesten we uit tegen Hardenberg. Deze begon
slecht omdat het hele team niet kon. Er was ziekte en Tom was herstellende van een hernia. We werden op een voortreffelijke wijze geholpen door
vier clubleden, Corine Strikker, Marga ten Hove, Dick Slatius en Ronald
Brand. En ze deden het super, het werd een 7-1 overwinning!
De tweede wedstrijd tegen Allotria werd thuis met 5-3 gewonnen. Het team
was inmiddels weer compleet en werd bijgestaan door Ronald Brand omdat
Tom nog herstellende was en niet alle wedstrijden kon spelen. Wij zijn als
team heel blij met de komst van Ronald, want hij heeft ons al vele malen
met volle inzet bijgestaan. In deze wedstrijd won hij de heren enkel. De
mix met Heleen werd in een driesetter net verloren.
De daarop volgende uitwedstrijd in oktober tegen Zwolsche BC3 werd met
een klinkende 1-7 gewonnen. We gingen dus geweldig goed. Daarop volgde de uitwedstrijd tegen Trefzeker en ook hier werd een zege geboekt: 3-5
werd het. Ronald verving hier Tom volledig. De dames deden het in deze
wedstrijd uitstekend en wonnen al hun wedstrijden. Super dames!
In november speelden we thuis met ons vijven tegen het sterke team van
BC Kwiek 2 uit Raalte. Het werd een bijzonder spannende wedstrijd die uiteindelijk met 4-4 gelijk werd gespeeld. Ook hier bleek weer dat we geweldige dames hebben, want die wonnen op één na al hun wedstrijden. Oma
Irene was niet klein te krijgen en intimideerde haar tegenstanders soms
met een paar aanvalskreten waardoor ze het spoor helemaal bijster raakten. Nee, aan motivatie is er in ons team geen gebrek.
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NOP uit Emmeloord was medio november onze volgende tegenstander. Zij
staan op de laatste plaats en dus moest er in deze thuiswedstrijd absoluut
worden gewonnen. Dit gebeurde ook met een klinkende 8-0 overwinning.
Sneu voor de tegenstander, maar goed voor ons team om het aantal punten flink op te vijzelen.
Eind november zijn we bij BC de Zwollenaar 3 op bezoek geweest en daar
speelde ons team voor het eerst weer in de ‘oude’ samenstelling. Marwin
won in een heel spannende partij zijn enkelspel. Hij is de verandering in
zijn gezinssituatie al weer helemaal meester. Inmiddels vader van een wolk
van een dochter en zo af en toe wat minder slaap deren hem niet om wedstrijden te winnen. De dames dubbel werd in een driesetter door onze dames gewonnen. Uitslag: een 3-5 overwinning voor ons.
Onze laatste wedstrijd tegen Hardenberg verliep slecht en eindigde in een
forse nederlaag. Thuis verloren we met 2-6 en we staan nu dus weer met
beide benen op de grond. Alleen Irene won haar dames enkel en Marwin
en Tom wonnen de heren dubbel. De heren enkel van Tom was een complete veldslag. De eerste set werd verloren met 7-21, de tweede gewonnen
met 21-18 en de derde set werd na een heftige strijd toch nog verloren met
23-25.
Tot zover het verslag van onze wedstrijden. We doen het nog met veel plezier en zijn ook blij dat we bij problemen een beroep kunnen doen op o.a.
Ronald en Marga. We staan op dit moment nog op de eerste plaats, maar
dit geeft een wat vertekend beeld omdat andere teams minder wedstrijden
hebben gespeeld.
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Verder dient nog vermeld te worden dat Irene de prachtige leeftijd van 50
jaar heeft bereikt. Je moet nogal wat in huis hebben om vrouw, moeder,
oma en sterspeler van Reflex te zijn. We hebben als team haar voortuin
dan ook met een groot spandoek versierd de avond voor haar verjaardag.
Ook manlief Bertus, die als trouwe supporter van ons team zijn vrouw tot
grote hoogte weet te brengen: gefeliciteerd en we hopen dat je ons trouw
blijft.
Tom Houkema

16

Bertminton
Als jullie het boekje krijgen, dan is het jaar 2014 bijna voorbij. Een bevlogen jaar waar heel wat is gebeurd. Goede ,maar ook slechte gebeurtenissen.
Op sportief gebied ( hoe kan het ook anders van een trainer) heeft Nederland ,dacht ik ,goed gescoord. Het Nederlands elftal had in Brazilië een zeer
goede 3e plaats veroverd. Dat had niemand voor mogelijk gehouden. Het
dames elftal, jaja, heeft plaatsing voor het W.K. gehaald.
Geweldig gewoon.
In augustus had Gayle Mahulette ,een supertalent, die straks mee doet met
de Olympische Spelen in 2018, een clinic verzorgd voor de leden van Reflex.

Het was een hele leuke en plezierige ervaring. De leden vonden het ook
een zeer plezierige ervaring.
Afgelopen jaar (2014) had het niet veel gescheeld of het 2e team van Reflex was gepromoveerd, net niet dus. Jammer dat er niet of nauwelijks
jeugdspelers(sters) doorstromen naar de senioren. Bij andere verenigingen
was de mogelijkheid wel aanwezig, omdat men in het weekend de wedstrijden had ingepland. De jongens en meisjes kwamen dan vrijdagavond
terug en konden in het weekend de wedstrijden spelen. Bij Reflex is deze
mogelijkheid helaas niet aanwezig, men speelt de thuiswedstrijden op de
dinsdagavond en de uitwedstrijden ook door de week.
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Ik heb tot nu toe slechts één persoon die ik vanaf de jeugd tot nu bij de
senioren train: Heleen Hegeman. Geweldig gewoon. Ik hoop dat men na de
studie weer in Nijverdal komt wonen en weer lid zal worden van Reflex,
maar ik denk dat het een ijdele hoop zal zijn. Het seizoen 2014-2015 is
voor Reflex ook vrij goed begonnen. De competitiewedstrijden zijn tot dusver goed verlopen. Zowel bij de jeugd als bij de senioren. Hoop dat dit verder zal doortrekken.

Rest mij jullie nog hele fijne kerstdagen en een goed en prettige jaarwisseling toe te wensen. Mogen alle wensen van jullie in vervulling gaan.

Bert Burer
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Column
Verrassen
Een column moet altijd verrassen. En dat is jammer. Want nu kan ik niet
schrijven over een auto die in een late avond met beslagen ramen langs de
kant van de weg stond. Een auto waarin Dick en Corine, spelers van ons
eerste team, zich vrijwel onzichtbaar bevonden. Een auto ook waarvan
Harry met zekerheid kon melden dat het merk, type en kenteken wel degelijk overeenkwamen met dat wat we kennen van de auto van … En ik kan u
ook niet vertellen over een zweepje waarover met de tegenstander van ditzelfde eerste team werd gesproken op dinsdagavond 2 december. Jammer,
dat ik daar niet over kan schrijven. Want het is geen verrassing meer. We
hebben het er onder de douche al uitgebreid over gehad. Mensen die daar
niet bij waren, moeten dan maar hun eigen conclusies trekken. Jammer,
jammer, want dat soort conclusies gaan soms hun eigen ongecontroleerde
weg.
Maar een column moet nu eenmaal verrassen. Dus kan ik ook niet schrijven
over Zwarte Piet. Bestaat die eigenlijk nog wel of zullen we hier in het Oosten, waar van tegenstellingen per definitie de scherpe kantjes worden afgeslepen, deze mythische figuur tot in lengte van jaren onderdak blijven bieden tot er weer maatschappelijke ruimte voor hem is in de rest van het
land? Genoeg hierover want zoals gezegd, een column moet verrassen en
Zwarte Piet verrast allang niet meer. Jammer, jammer, jammer.
Prangende vraag wordt dus wat wel verrast en waarmee ik u dus lieve lezertjes wel kan lastigvallen. Het zal u ongetwijfeld verrassen te horen dat ik
me tegenwoordig wat verdiep in Benedictijnse spiritualiteit en dat dit me
ook nog stevig aanspreekt. Of u dit gelooft, is natuurlijk de vraag. Ik geloof
het wel.
En het verrassende van wat Benedictus zo’n 1500 jaar geleden heeft gezegd is vermoedelijk dat het in de 21e eeuw nog zo opvallend actueel is.
Niet voor niets leren managers vandaag de dag van dat wat Benedictus te
zeggen had over de rol van de abt in het klooster. Wees gerust, ik zal jullie
niet onderhouden over de organisatie van een religieuze gemeenschap; we
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zijn tenslotte een badmintonclub. Wat misschien wel handig is om te weten, is dat Benedictus ook behartenswaardige dingen heeft gezegd over
doorzettingsvermogen, over concentratie en over time-management. Natuurlijk noemde hij die termen niet, maar hij had in de donkere middeleeuwen al wel door, waar wij vandaag ook nog mee worstelen. En waar topsporters als de leden van Reflex hun voordeel mee kunnen doen.
Tot zover Benedictus. Als mensen er echt meer over willen weten, klamp
me aan en we zetten een boom over hem op. Op dit moment en op deze
plek moet het genoeg zijn. Dit is tenslotte een column in Dropshots, een
column die beoogt te verrassen. En op de een of andere manier denk ik dat
dat me in ieder geval is gelukt, dat verrassen.
Jan Verhoek

Vakantieperiode BC Reflex:
De laatste speelavond van 2014 is DINSDAG 16 December 2014
We hopen iedereen weer terug te zien op
DINSDAG 6 Januari 2015
Allemaal een heel prettige vakantie toegewenst
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