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Elke keer is het weer verrassend hoe snel zo’n badmintonseizoen kan gaan.
Voor je gevoel is het jaar nog maar net begonnen, maar in werkelijkheid
staat de zomervakantie al weer voor de deur.
Eerst moeten ‘we’ natuurlijk nog wel even wereldkampioen voetballen worden, maar met de euforie na de wedstrijd van onze jongens tegen
Spanje moet dat -om met de Brazilianen te spreken- “um pedaço de bolo”
zijn.
Mocht de werkelijkheid bij het lezen van dit blad inmiddels anders zijn, dan
is dat uiteraard een weloverwogen besluit van onze bondscoach geweest.
Maar genoeg over voetbal, er zijn per slot van rekening mooiere sporten te
bedenken.
Neem bijvoorbeeld badminton en onze prachtige vereniging BC Reflex.
Dus tijd om even terug te blikken op het laatste half jaar.
Of het nu over de competitieteams gaat, de barbecue bij Jan Verhoek, alles
wat je nog niet wist over Jaco Wessels of de afbraak van de oude sporthal,
het is allemaal te lezen in deze nieuwste dropshot.
Uiteraard ontbreekt de column van Jan niet en geeft Bert ( zelfs twee keer)
weer zijn visie over e.e.a. in zijn “Bertminton”.
Voor elk wat wils dus.
Ik wens iedereen veel leesplezier en een fijne zomervakantie.
Tot ziens in het nieuwe seizoen.
Namens de redactie,
Harry Pekkeriet
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Geachte clubleden,
Wij van het bestuur zijn blij verheugd dat voor onze begrippen zo kort na
de kerst hierbij alweer het volgende clubblad voor u ligt.
Wat ook bewonderenswaardig is, is dat de gevraagde correspondenten uit
de diverse gebiedsdelen van Nijverdal en de vaste columnisten weer bereidwillig hun medewerking hebben toegezegd en verleend.
Want we zijn allemaal hartstikke druk, met van alles en nog wat. Hopelijk
voor de meesten met het werk, want dat is heden ten dage geen vanzelfsprekendheid meer.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen zijn we blij dat alles weer zo goed is
verlopen en zijn we dankbaar dat de nodige leden hun vrijwillige inzet hebben getoond bij de diverse trainingen, de begeleiding van de jeugd, de diverse gezelligheidstoernooitjes, de barbecue, de zojuist gehouden clinic van
de familie Pots en allerlei niet nader genoemde taken en randzaken en niet
te vergeten, de vers in het geheugen liggende clubkampioenschappen met
de van naam en faam bekende Bert Burer Bokaal, vernoemd naar een man
die zijn gelijke in de badmintonwereld niet kent.
Persoonlijk heb ik bij dit laatste evenement wat minder goede herinneringen maar voor de vorm zal ik Frank Nitert alle eer gunnen. De boog kan
niet elk jaar gespannen zijn, zullen we maar zeggen. Het is prettig te mogen constateren dat op de diverse niveaus soms nieuwe namen komen bovendrijven. We hopen dat deze nieuwe stralende sterren hun niveau op zijn
minst handhaven, liever nog verbeteren, en hun carrière voortzetten binnen
onze vereniging. Als we als bestuur dan ook iets mogen wensen is dat ons
huidig ledenbestand de vereniging trouw zal blijven en dat we nog enkele
nieuwe leden mogen begroeten. Zeker bij de huidige zomerse dagen is de
sporthal tijdens de trainingsavond minder dichtbevolkt als dat de aanwezigen wel zouden wensen.
Besef dat jullie als bestaande leden de ambassadeurs zijn van onze mooie
club.
Met andere woorden, probeer familie, vrienden en kennissen te interesseren voor onze mooie sport.
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Dat gezegd hebbende wil ik iedereen daarvoor nu de gelegenheid geven en
een ieder een hele plezierige welverdiende vakantie toewensen. Ik hoop
voor een ieder dat “bruin het kan trekken”, en dat we elkaar na de vakantie
in een goede gezondheid, vol van verhalen, weer mogen zien.
Vanaf 7 juli 2014 is de sporthal voor BC Reflex gesloten. In augustus/september zal het nieuwe seizoen weer opstarten, exacte datum nog te
bepalen. Houd daarvoor je e-mail en onze mooie site www.BCReflex.nl in
de gaten.
Namens het bestuur van BC Reflex,
Dick Slatius
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De competitie is inmiddels beëindigd. Alle teams hebben met veel plezier gespeeld en naar hun mogelijkheden gepresteerd.
Helaas geen kampioenschappen, maar gelukkig ook geen degradaties.
Reflex 2 had nog lange tijd zicht op promotie, maar kwam op het eind net
een paar punten tekort.
Hieronder staan de eindstanden van de verschillende teams.
Vanaf september is het weer: “nieuwe ronde, nieuwe kansen”.
Ik wens iedereen veel succes en vooral veel plezier
Reflex 1
Poulestand van 2e klasse - 2e klasse afd. 1
Punten

Gespeeld

Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games

1 DIOK DBV 5

68

12

8

1

3

68

- 28

144

- 82

2 MOT 79 BC 2

59

12

7

2

3

59

- 37

128

- 91

3 FLITS BC 5

58

12

7

3

2

58

- 38

124

- 94

4 REFLEX BC 1

47

12

6

1

5

47

- 49

110 - 108

5 ICARUS BV 3

42

12

4

3

5

42

- 54

103

- 119

6 HOLTEN BC 2

34

12

2

4

6

34

- 62

85

- 128

HARDENBERG BV
7
2

28

12

0

2

10

28

- 68

76

- 148

8 SCHALM DE BC 1

0

0

0

0

0

0

- 0

0

- 0

Reflex 2
Poulestand van 3e klasse - 3e klasse afd. 3
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
1 SVS BADMINTON 1

85

14

12

1

1

85

- 27

178 - 80

2 FLITS BC 8

63

14

8

2

4

63

- 49

145 - 119

3 HANZE 83 BC 1

57

14

6

2

6

57

- 55

138 - 132

4 ALLOTRIA BC 2

57

14

7

3

4

57

- 55

142 - 130

5 REFLEX BC 2

57

14

7

1

6

57

- 55

137 - 135

6 ZWOLSCHE B.C. 3

45

14

3

3

8

45

- 67

113 - 152

7 BACO BC 1

44

14

3

2

9

44

- 68

117 - 153

8 EN BLOK BV 1

40

14

2

2

10

40

- 72

94

Reflex J1
5

- 163

Poulestand van U17 - U17 afd. 2
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
1 GENEMUIDER BADMIN J1 89

12

12

0

0

89

- 7

181 - 24

2 ZWOLSCHE B.C. J2

79

12

9

1

2

79

- 17

163 - 41

3 ALLOTRIA BC J1

54

12

7

2

3

54

- 42

114 - 94

4 HOOGERHEYNE BC J1

39

12

4

3

5

39

- 57

85 - 123

5 BACO BC J2

33

12

2

2

8

33

- 63

83 - 139

6 HANZE 83 BC J3

31

12

3

1

8

31

- 65

74 - 140

7 REFLEX BC J1

11

12

0

1

11

11

- 85

33 - 172

8 IJSSELSTAD BC J1

0

0

0

0

0

0

- 0

0

- 0

Reflex J2
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
1 HALLER DEN BV J1 71

11

10

0

1

71

- 17

147 - 40

2 ELO UNITED J6

66

12

7

1

4

66

- 30

140 - 72

3 FLITS BC J2

59

12

8

0

4

59

- 37

129 - 86

4 BRAVO HV J3

53

11

7

1

3

53

- 35

114 - 86

5 REFLEX BC J2

40

12

4

1

7

40

- 56

90 - 118

6 HOLTEN BC J1

20

12

1

2

9

20

- 76

53 - 164

7 TWENTHE 67 BC J1 19

12

1

1

10

19

- 77

48 - 155

Reflex J3
Poulestand van U13 - U13 afd. 3
Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games
1 IJSSELSTAD BC J2

85

12

11

1

0

85

- 11

173 - 41

2 HOOGERHEYNE BC J2

70

12

10

1

1

70

- 26

149 - 61

3 ZWOLSCHE B.C. J6

57

12

7

1

4

57

- 39

123 - 80

4 GENEMUIDER BADMIN J2 49

12

5

1

6

49

- 47

113 - 101

5 HEETEN BONDS BV J3

39

12

4

1

7

39

- 57

85 - 122

6 REFLEX BC J3

29

12

1

2

9

29

- 67

64 - 139

7 ONDER EEN HOEDJE J1

7

12

0

1

11

7

- 89

17 - 180

8 ALLOTRIA BC J2

0

0

0

0

0

0

- 0

0

6

- 0

Inmiddels ligt de laatste competitiewedstrijd alweer 5 maanden achter ons.
Wij (Reflex 1) zijn als 4de geëindigd, een goede middenmoot!
Ons team bestaat uit Harry, Dick, Frank, Corine en ik.
Corine en ik speelden tot 2012 in Delden, waar Bert Burer ook trainer was.
Toen èn ons team Delden uit elkaar viel èn het team van Reflex zonder
dames kwam te zitten, was voor Bert de transfer al rond in zijn hoofd.
Kortom, om een verhaal wat korter te maken, na een hartelijke ontvangst
van de vereniging zijn we inmiddels 2 seizoenen verder.
In de eerste helft van de competitie verliepen de wedstrijden voorspoedig.
We wonnen van al onze tegenstanders behalve van MOT, die er met 7 punten vandoor ging. Daar hebben we er de 2de helft weer 2 punten van terug
gesnoept. Tegen Diok wonnen we thuis met 5-3 maar uit ging het minder
florissant: 8-0 ….oef…!!
Van de resterende wedstrijden hebben we er een gewonnen, een gelijk gespeeld en twee verloren. Daarnaast bedanken we natuurlijk Marga die als
invalster ons ook een paar punten op de scorelijst heeft bezorgd.
Het was een gezellig, sportief en vooral spannend seizoen met hier en daar
bloedstollende 3-setters.
We hebben ons weten te handhaven in de 2de klasse en mogen best trots
op onszelf zijn!

Fiona Nijhof
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De belevenissen van Reflex 2
De competitie is helaas alweer voorbij. Ons team bestaande uit Irene Endeman, Heleen Hegeman, Marwin Bartelink en Tom Houkema speelt al verschillende jaren met bijzonder veel plezier samen en we komen uit in de 3e
klasse.
Het vorige seizoen hebben we steeds rond de voorlaatste plaats gestaan en
ons doel was dit seizoen iets op te klimmen waardoor wij ons geen zorgen
hoefden te maken over een eventuele degradatie. En dat is uiteindelijk nog
gelukt ook. Wij geven jullie een kort verslag van de wedstrijden die de
tweede helft van het competitieseizoen plaatsvonden.
Half november speelden we tegen Baco uit en liepen tegen een 5-3 nederlaag op. Heleen won haar enkel uiteindelijk in een zwaar bevochten driesetter. Ook de dames dubbel werd na een spannende driesetter na veel strijd
nipt gewonnen. Tijdens de mix konden de beide grootouders Irene en Tom
de eer nog enigszins redden.
Een week later wisten we En Blok met 6-2 in de thuiswedstrijd te verschalken. Weer een heerlijke opsteker dus.
In december speelden we drie wedstrijden. Thuis speelden we gelijk tegen
Allotria. Dat we ongeveer gelijkwaardig aan elkaar waren bleek wel uit de 6
driesetters die tijdens deze wedstrijd werden gespeeld en we met 4-4 gelijk
speelden.
Daarna volgde de uitwedstrijd tegen Flits uit Wierden. Deze club was nieuw
voor ons en het werd helaas een wat onplezierige wedstrijd omdat één
speler van Flits nogal vervelend deed. Dit had zijn weerslag op ons spel
want het werd voor ons een 6-2 nederlaag.
Gelukkig konden we het weer goedmaken in de laatste wedstrijd van 2013.
We wonnen glorieus met 6-2 van Zwolse BC3.
Al met al konden we de tussenstand eind 2013 afsluiten met een verdienstelijke derde plaats.
Helaas begon 2014 met een nipte nederlaag. We verloren de uitwedstrijd
van Hanze 83BC1 met 5-3. Onze dames konden niet spelen en we waren
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blij dat Corine en Marga hen wilden vervangen. Knap ook dat zij allebei hun
dames enkelpartij winnend afsloten.
Eind januari 2014, tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen alweer, kregen we een forse dreun te verwerken. Uit tegen SVS Badminton 1 kregen
we dikke klop van de uiteindelijke kampioen. Alleen Irene en Tom slaagden
er in de mix in nog een puntje te vergaren. Een verloren partij dus met
7-1.
Tenslotte eindigden we in de middenmoot op de vijfde plaats. Een behoorlijke verbetering ten opzichte van het vorige seizoen, maar het moet nog
beter kunnen.
We zijn dan ook blij met de trainingen van Bert waarbij hij nu vooral aandacht besteedt aan een goede opstelling bij de dubbelspelen. Hier kunnen
wij zeker ons voordeel mee doen.
Het komende seizoen hopen we met ons team weer verder te kunnen en
ons weer te handhaven in de derde klasse. Er doemen echter twee hindernissen op. Onze eerste heer Marwin Bartelink heeft aangekondigd binnenkort vader te worden. Een geweldig bericht. Hij kondigde echter aan de
eventuele nachtelijke escapades van de baby niet alleen door zijn partner
op te laten lossen, maar zelf ook mee te helpen. Wat de gevolgen hiervan
gaan worden ….. ,slapeloze nachten en dan toch super geconcentreerd op
de badmintonbaan staan, gaan we snel ervaren. Bij Tom, de 62+ er van
het team is helaas een hernia geconstateerd en de vraag is in hoeverre hij
zich de komende competitie in kan zetten of dat er vervanging moet worden gezocht.
Ondanks alles zien we het nieuwe competitieseizoen straks met vertrouwen tegemoet. We wensen jullie allemaal een superfijne vakantie.
Binnen ons team is er inmiddels in de samenstelling niets veranderd, maar
wel iets bijzonders voorgevallen. Irene werd oma en sindsdien wordt de
mix dus gespeeld door een opa en een oma. Zij proberen natuurlijk een
goed voorbeeld te zijn voor hun kleinkinderen en jullie begrijpen dat er alles aan wordt gedaan om hen straks ook de badmintonsport in te krijgen.
Tom Houkema
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Inmiddels slaan we alweer bijna 3 jaar met veel plezier ons shuttletje in de
prachtige sporthal “Kruidenwijk”.
Wanneer ik het enthousiasme om me heen zie dan denk ik dat niemand
meer terug zou willen naar de oude sporthal “Noetsele”.
En al zouden we dat willen, het kan inmiddels ook niet meer, want na ruim
40 jaar trouwe dienst gedaan te hebben als sporthal is er op 14 jan. 2014
begonnen met de sloop van dit, met zijn typische boogconstructie, beeldbepalende bouwwerk. Inmiddels is de sporthal volledig gesloopt en is er
niets meer van te zien.
Niemand zou terug willen maar
toch…
Toen ik begon met badmintonnen
was de sporthal (en ik) nog bijna
nieuw maar in de loop van de tijd
kwamen bij mij de pijntjes en bij de
sporthal de ouderdomskwalen
steeds meer boven.
De trotse houten vloer werd steeds
gladder en stoffiger ondanks de
jaarlijkse lakbeurt.
Er waren altijd wel enkele Tl-buizen die het
niet meer deden en als ze wel brandden
dan zag je de shuttle niet meer.

Maar toch… Ik mis nog elke week de discussies met de uitspelende tegenstanders
over de gladde vloer en het beroerde licht.
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Na de wedstrijd douchen in een gehorige en steeds bouwvalligere doucheruimte.

maar toch ….. wel vaak -een Frans Bauer- samenzang met
Marga en Arianne aan de andere kant van de muur.

Waar ik echter geen “maar toch..” bij heb, is de kantine van de sporthal. Ik
herinner me al te vaak de stress aan het eind van een competitiewedstrijd:
”Is de kantine wel open?” Dit was vaak niet het geval en dat was dan een
vervelende afsluiting van een leuke avond.
En zo zal iedereen wel zijn eigen herinneringen aan de “oude” sporthal
hebben.
Sporthal Noetsele is inmiddels gesloopt en hoewel ik een klein beetje weemoed voel, overheerst toch het gevoel dat we blij mogen zijn om te kunnen
spelen in de mooie en moderne sporthal “de kruidenwijk” en dat we aan
het eind van de speelavond nog even kunnen bijkomen aan de bar bij Gerrita en Arthur.

Harry Pekkeriet
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Van de trainer.......................
Op 12 november vertrokken voor een kleine vakantie naar Indonesië, de
gordel van smaragd.
Na besloten te hebben dat we pas 14 november naar het badmintoninternaat zouden gaan om de spullen ,die we hadden meegenomen daarheen te
brengen, gingen we dus eerst naar onze familie in Jakarta. Ook voor hen
hadden we wat spullen meegenomen, zoals kaas, pennywafels, chocolade
wafels, rookworst enz.
Op 14 november tegen een uur of half drie, ik wist dat de kinderen gingen
trainen, kwamen we in de sporthal aan. Ik was nog niet bij de deuropening,
of de deur van de sporthal ging open en alle kinderen kwamen op ons af.
Het was een heel gelukkig en blij weerzien.
Meteen vroegen de kinderen of ze nu mee mochten naar Holland om maar
zo dicht mogelijk bij ons te zijn.
Mijn vrouw en ik zeiden dat het helaas niet kon, maar gaven ze gelijk chocoladeletters, wat ze niet kenden, wafels, pennywafels, knoppers, kaas,
maar vooral schrijfgerei en schriften.
Ze waren zo blij en wilden meteen aan de “slag gaan”. Johnny Hartono, de
trainer, die verbood hun te eten, ze moesten eerst trainen. Wie ben ik om
er tegenin te gaan. Ik heb ze zien trainen, het was een lust voor het oog
om ze te zien. In hal was het 24 graden. Foei wat warm.
Om 18.00 gingen we weer huiswaarts en beloofden de kinderen terug te
zullen komen en mee te helpen bij de trainingen. Men is daar toch overstag
gegaan wat betreft de trainingen, de nadruk wordt nu gelegd, op krachttraining, snelheid en slagvaardigheid en techniek.
Al met al was het een reuze gezellige warme vakantie, waar we nog met
weemoed op terug zullen zien. Nog denk ik aan het hartverwarmende onthaal bij het internaat, de blije kinderen en de gelukkige leidinggevenden.
Mijn vrouw en ik zijn er trots op nog iets te kunnen doen, want echt de
Christenen worden er onderdrukt en gediscrimineerd. Men moet zich zelf
kunnen en moeten bedruipen.
Volgend jaar zal ik proberen om enkele trainingsmethodes op de groepen
van Reflex toe te passen. Hoop dat het Lukt.
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Verslag clubkampioenschappen badminton B.C. Reflex Nijverdal, seizoen
2013-2014
Frank Nitert clubkampioen BC Reflex
In de afgelopen weken is binnen de badmintonverening BC Reflex Nijverdal
in de diverse klassen, van jeugd tot senior, gestreden om het clubkampioenschap van de club, de Bert Burer Bokaal.
Aan de hand van de uitslag wordt de indeling en de rangorde van de competitieteams voor het volgende seizoen bepaald. Er staat daarom ieder jaar
het nodige op het spel voor de leden van Reflex.
In soms bloedstollende wedstrijden werd fanatiek gevochten om de hoogste eer.
Frank Nitert bleek daarin de sterkste en terechte winnaar door al zijn directe tegenstanders, waaronder Harry Pekkeriet, die daarmee tweede werd, in
een rechtstreeks duel te verslaan.
Opvallend was de nederlaag van, en dus nu de onttroonde kampioen van
vorig jaar, Dick Slatius. Het leek er even op dat er zelfs geen plek meer
voor hem was op het ereschavot.
Deze leek voorbehouden aan Ronald Brand, een nieuwe ster aan het firmament binnen BC Reflex, die het de gevestigde orde binnen Reflex behoorlijk lastig maakte en waar voor de toekomst nog veel van wordt verwacht.
Ook onder de dames werd een hevige strijd gestreden en is/was het ongemeen spannend. Op het moment van dit schrijven is nog onduidelijk wie
van de dames aanspraak mag maken op de titel, is het Irene Endeman, Corine Strikker of toch Heleen Hegeman. Dames, laat ons niet langer in spanning.
Bij de heren recreanten ging Wilco Hoogenkamp met de beker aan de haal
Bij de dames recreanten was Sharon Diender de winnaar.
Bij de jeugd jongens was Kelvin Nakken te sterk voor zijn concurrenten.
Bij de meisjes jeugd mocht Azerin Qurbanova zich de sterkste noemen.
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Al met al kan Reflex terugzien op een geslaagd seizoen en eindtoernooi.
In september begint voor Reflex weer het nieuwe badmintoncompetitieseizoen.
Vanaf augustus is er op de trainingsavonden nog ruimte vrij voor nieuwe
leden.
Als welkomstgeschenk is onze clubkampioen van het seizoen 2013-2014,
Frank Nitert, bereid overal waar u dat wenst, zijn handtekening te zetten.

Frank Nitert clubkampioen BC Reflex
04-06-2014 09:51
VAN DE REDACTIE

Twents Volksblad
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Naam:
Woonplaats:
Geboorteplaats:

Jaco Wessels
Nijverdal, Rossinistraat
Willemstad, Curaçao “Ik kom dus niet van achter de
boerenkool maar van achter de cactussen”
Mijn vader was leraar Nederlands op Curaçao, tot
m’n vijfde jaar heb ik daar gewoond.
Getrouwd:
Ja
Baan:
Sinds 1999 bij Akzo Nobel als Regulatory affairs
manager. Dit houdt in dat ik me bezig houd met
regelgeving m.b.t. chemicaliën, veilgheidsinformatie
voor diverse producten. Verder onderzoek naar stofen gasexplosies. En nog veel meer.
(vraag Jaco ernaar)
Leeftijd:
Op 14 juni 2014 50 jaar geworden.
Lid sinds:
ca. 2011
Eerder gesport:
Bij tafeltennisvereniging Match point uit Nijverdal
Waarom badminton? Tafeltennis kon en kan alleen op woensdagavond en
ik wilde graag nog een avond sporten. Dat werd dus
de dinsdagavond bij Reflex. Tot vorig jaar heb ik beide sporten nog gecombineerd maar nu speel ik
alleen nog maar bij BC Reflex.
Waarom BC Reflex? Is er een ander dan?
Hoe was het begin? Kwam er gemakkelijk tussen, je wordt wel
meegenomen en ik speelde gewoon mee.
Positief bij reflex:
Lekker spelen, het is gezellig en de sfeer is altijd
goed.
15

Iets minder leuk?
3e helft:
Competitie:
Vrijwilligerswerk:

Nog tijd
voor hobby’s?

Volgende spotlight:

Eigenlijk niet zo veel, Ik wil gewoon lekker spelen.
Wat mij betreft zou de warming-up en training wel
iets korter mogen.
Hoewel ik er zelf niet zo vaak kom, is het goed voor
de binding in de vereniging.
Geen behoefte aan, kost te veel tijd.
Ik doe vrijwilligerswerk bij de jongerenvereniging van
de patiëntenorganisatie van de ziekte van Huntington. Dit is een dominant-erfelijke ziekte waarmee
mijn schoonfamilie het nodig te stellen heeft.
Ik organiseer jongeren contactdagen en vertaal
teksten op de website HDbuzz.nl “Wetenschappelijk
nieuws over de Ziekte van Huntington. In
eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers”
van het Engels in het Nederlands.
Sinds begin jaren '90 ben ik begonnen met tekenen.
Ik ontdekte dat het voor mij een uitstekende hobby
is. Het gevecht om een tekening goed op papier te
krijgen vind ik heerlijk
ontspannend.
Na wat gestoei met
aquarel en olieverf
ontdekte ik pastel.
Voor mij is dat het
ideale medium omdat
met pastel het tekenaspect heel goed tot zijn recht komt.
Afgezien van een paar cursussen om op weg geholpen te worden, beschouw ik mijzelf als autodidact.
Zie website: www.hobbypastel.nl
Sharon Diender

Jaco bedankt voor je medewerking
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Afgelopen vrijdag, 20 juni, werd weer de jaarlijkse bbq voor volwassenen
gehouden.
Dit jaar bij Jan Verhoek in Marle.
Ruimte genoeg om een gezellige bbq te houden.

Ondanks een vette regenbui, gelukkig was
er nog een parasol en partytent om onder te
schuilen.
Dit mocht de pret niet drukken.
Ondanks de lage opkomst, 17 senioren was
het heel gezellig, vooral na het eten gezellig
bij een kampvuur.
Jan bedankt voor het beschikbaar stellen
van je tuin en galerie.

Groet, Marga
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Iedereen kan columns schrijven
Als u dit leest, is iedereen al weer lang klaar met uitbuiken en zijn de extra
pondjes er allang weer afgetraind, maar op het moment dat ik dit schrijf is
de jaarlijkse BBQ van Reflex nog maar een paar dagen geleden. Rare afkorting trouwens, BBQ, want barbecue schrijft men, zoals u ziet, met een c en
niet met een q. Maar het is niet anders; het analfabetisme en de dyslexie
vreten zich een weg door de Nederlandse samenleving. Terug naar de barbecue.
Die werd bezocht door zo’n 18 mensen, die zich opperbest vermaakten,
ondanks een stevig buitje halverwege. Maar toen het stof was weggespoeld, zorgde een kampvuurtje ervoor dat het overtollige vocht snel verdampte. Voor de verdere details vraagt u de deelnemers maar; dit is een
column, geen verslag.
Wel vermeldenswaard en gelegitimeerd in deze column is natuurlijk het
verhaal van Bert Burer over de oudjes die hij begeleidde op een reis met
hindernissen. Geen wonder dat er af en toen iets mis ging natuurlijk: als
Bert de mensen al oudjes vindt, dan weet je wat je kunt verwachten.
Overigens is onze trainer inmiddels ook wereldberoemd bij de luisteraars
van HOI fm, want daar hield hij op zaterdag 21 juni een causerie over …
weet ik eigenlijk niet - ik luister nooit HOI. Ik luister überhaupt niet; veel te
druk met praten; daar ben ik beter in.
Een volgend onderwerp waar een columnist zijn licht over zou moeten laten
schijnen, is natuurlijk het WK. Stel, je weet nauwelijks iets van voetbal en
hebt eigenlijk ook niet zoveel met die zwaar overbetaalde mannetjes die
denken dat er niets belangrijkers in de wereld is dan met aanstellerige kapsels en volstrekt overbodige tekeningen op je lijf een ander stiekem of minder stiekem op zijn hakken trappen en je vindt toch dat je het onderwerp
niet onbesproken mag laten – je schrijft tenslotte een column in het clubblad van een sportvereniging en voetbal heet nog steeds de nationale sport
te zijn – wat doe je dan? Juist, u raadt het al, dan ga je het hebben over
randverschijnselen, zoals de haardracht en de tatoeages van de heren. Je
schrijft een zin van een dikke tachtig woorden en je schiet al een heel eind
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op. En constateert vervolgens dat voetbal zelf gelukkig een randverschijnsel
is en dat zo’n kort verhaal over haar- en huidverminking dus nog behoorlijk
in lijn is met het WK.
Nog honderd woorden en de belofte aan Harry om op 23 juni een column
in te leveren is weer ingelost. U ziet het lezertjes, je hoeft eigenlijk niets te
melden te hebben en nergens iets van te weten om een column te schrijven. Echt u kunt het ook en ik daag u uit om het voor de volgende dropshots eens te proberen. Ik sta mijn plaats graag een keer af.
Tot slot nog een wijze raad: ‘beleef een fantastische vakantie – in Hellendoorn of elders - en keer daarna weer fris en gezond terug naar de sporthal’. Zo, nu voetbalen kijken: Hup wie er wint.
Jan Verhoek

_______________________________________________
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Bert en Dick
bij HOI fm.

sportredactie@hoifm.nl
Draaiboek Zaterdag 29 maart 2014 ...
www.hoimedia.com
29 mrt. 2014 - Badminton BC Reflex. 16.45 Update activiteiten BC Reflex o.a. clubkampioenschappen begin april verslag trainer. Bert Burer. .
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Wij zijn nu ook net terug van een bus vakantie naar Spanje, met senioren
van de dagbesteding “De Buitenzorg”. Dit is een zorginstelling speciaal voor
Indische en zuid-Molukse senioren.
Voor menigeen was het ook de eerste keer dat ze met vakantie gingen en
nog wel met de bus.
Voor mij was het ook echt de eerste keer dat ik met de bus ging. In een
vlaag van verstandsverbijstering heb ik “ja “ gezegd, toen men mij vroeg of
ik als begeleider mee wilde gaan.
Op 2 juni om 10.00 uur vertrokken wij met 48 senioren (ik mag geen ouderen zeggen) welgemutst naar Spanje. Het was een trip van ongeveer 23
uur!
Deze lieve mensen zijn in de leeftijd van 75 jaar t/m 90 jaar. Geweldig gewoon.
Je moet ze wel goed in de gaten houden. Gelukkig kregen we een hostess
mee van de reisorganisatie Solmar tours.
Er waren geen problemen onderweg, alleen bij de laatste stop 's nachts in
Frankrijk, wilden de senioren toch even uit om een sigaretje te roken, of te
plassen. Na een half uur vroeg ik de chauffeur of iedereen weer in bus zat.
Ja, zei hij ,maar er ligt iets voor de bus. Ik weer naar buiten en ja hoor, er
lag een dame languit op de grond, in de regen. Ze was gestruikeld en niemand had het in de gaten. Gelukkig viel het nogal mee en konden we onze
reis vervolgen.
Vrijdag 6 juni gingen we op excursie naar Barcelona. We hadden al zo gezegd: bij elkaar blijven en elkaar in de gaten houden. Verzamelpunt “hardrock café”. We liepen welgemutst over de “Remplace”, over markt en andere bezienswaardigheden.
Om goed 13.00 uur moesten we weer terug naar het verzamelpunt, omdat
de bus om 13.15 uur moet vertrekken om op tijd bij het openluchtmuseum,
alwaar we de lunch gebruikten.
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En ja hoor, 2 “jonge“ dames waren nog niet terug. Ik heb me natuurlijk
vrijwillig aangeboden om te blijven en naar deze dames te zoeken, samen
met een andere vrijwilliger.
Na lang zoeken vonden we de dames. Ze waren dolgelukkig om ons te
zien. Ze waren verdwaald en moe en daarom gingen ze maar op een bank
zitten en hadden ons niet langs zien komen.
Elke morgen moest mijn vrouw ook drie senioren de steunkousen aandoen,
de ogen druppelen en de medicijnen toe dienen.
Het mooiste komt nog. Op 11 juni moest Holland bij de WK tegen Spanje
spelen.
Ik was geheel gekleed in het oranje, zelfs mijn boxershort was oranje met
de tekst “Holland” erop.
Ik zei tegen iedereen ,die het maar wilden horen, als Holland wint van
Spanje dan zal ik de polonaise leiden in mijn oranje boxershort. Niemand
had het voor mogelijk gehouden.
Holland won met liefs 5-1.Ik had woord gehouden, trok mijn korte broek uit
en leidde de polonaise,
in mijn oranje boxershort,
oranje T-shirt en een oranje hoed en oranje kousen
met heel veel Nederlanders. De Spanjaarden keken wel
beteuterd. De senioren lachten zich een hoedje, ze
kwamen bijna niet bij. “Wat ben jij gek “zeiden ze tegen mij.
De senioren hadden ook een bijnaam voor mij verzonnen. Ik was hun knuffelbeer. Leuk niet?
Al met al was het een hele leuke, vermoeiende vakantie geweest, Ik zou
het voor geen goud willen missen. Mijn vrouw en ik zijn weer een ervaring
rijker geworden.
Ik wens u allen een hele fijne, plezierige en gezellige vakantie toe. Let op
elkaar en maak geen ruzie.
Bert
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Welkom nieuwe leden!
Van harte welkom bij onze vereniging. We hopen dat we ook de ouders
van de nieuwe jeugdleden zo veel mogelijk kunnen betrekken bij deze fantastische sport.
Omdat het runnen van een vereniging door vrijwilligers gebeurt, hopen we
dat we af en toe een beroep op je kunnen doen voor assistentie bij een
verenigingsactiviteit.
Heb je tips of suggesties, meld je dan bij het bestuur!
Dankwoord
Ook dit jaar willen we weer alle mensen bedanken die op zijn of haar manier een steentje hebben bijgedragen binnen de vereniging. Jullie steun en
inzet is en blijft tenslotte hard nodig voor het reilen en zeilen binnen het
verenigingsleven.
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.
Vakantieperiode BCReflex:
De laatste speelavond van het seizoen 2013 - 2014 is DINSDAG 1 JULI
De start van het nieuwe seizoen 2014 – 2015
is op DINSDAG 19 AUGUSTUS
De (woensdag) jeugdtraining begint op WOENSDAG 27 AUGUSTUS
Allemaal een heel prettige vakantie toegewenst!
***
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