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Het seizoen 2004 -2005 nadert alweer haar einde. Hoe snel kan een 
jaar toch gaan en wat kun je toch allemaal beleven in 365 dagen. 
Een goed moment dus om de balans op te maken en een update te 
geven van het wel een wee binnen onze fantastische vereniging. 
Helaas is de doelstelling om 1 maal per kwartaal uit te komen niet 
gelukt. Verschillende redenen lagen hieraan ten grondslag. 
Voornaamste redenen waren a) kwestie van tijd en b) gebrek aan 
kopie. Onder het mom van beter een goed kwalitatief gevuld 
clubblad dan een clubblad dat terzijde wordt geschoven, hebben we 
dit zo doen besluiten. Het eindresultaat mag er gelukkig wel weer 
zijn. Dat doet mij deugd. 
 
De vereniging is groeiende geweest, zo ook dus de taken voor een 
relatief klein bestuur (welke ook nog eens het clubblad 
coördineert). Graag jullie begrip hiervoor. Mijn dank gaat uit aan de 
min of meer vaste groep mensen die steeds weer bereid is om een 
leuk stuk aan te dragen. Speciaal wil ik Emiel Kappert ook 
bedanken, hij heeft in dit clubblad het laatste woord, na jarenlang 
een vaste bijdrage te hebben geleverd met zijn column. Word jij 
zijn opvolger? 
 
In dit clubblad kun je van alles te weten komen over de 
belevenissen van de verschillende competitieteams, een interview 
met een tweetal leden, woord van de voorzitter en trainer en 
diverse mededelingen. Ik wens eenieder op korte termijn veel 
leesplezier met alweer de 15e uitgave van Dropshots!  
 
Martijn Harmsen, hoofdredacteur Dropshots 

VAN DE REDACTIE…
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Beste leden, 
 
De ledenvergadering van 2005 is weer achter de rug en wederom 
waren er weinig tot geen wangeluiden te horen. Helaas zou ik bijna 
zeggen. Want ook onze oproep voor mensen in het bestuur vond 
weinig gehoor. We hebben op onze laatste vergadering dan ook 
besloten een aantal commissies in het leven te roepen. Hiermee 
wordt het bestuur eigenlijk teruggebracht tot een dagelijks bestuur 
(voorzitter, penningmeester, secretaris), waar wanneer nodig 
personen van de verschillende 'commissies' kunnen aanschuiven. 
Nogmaals wil ik via deze weg dan ook Harry, Tom, Arianne en Marga 
bedanken dat ze zich beschikbaar hebben gesteld voor 
respectievelijk de PR en het kersttoernooi. Hetzelfde geldt voor 
Christiaan en Willem, die hun steentje willen gaan bijdragen. Maar 
vooral ook Niek, die als interim bestuurslid ons uit de brand heeft 
geholpen met de competitie en dat in ieder geval nog een jaar 
doet, maar nu als lid van de technische commissie.  
 
Van de technische commissie naar de clubkampioenschappen is 
maar een kleine stap. Ik zal niet nog een keer de winnaars herhalen 
(deze staan ook elders in dit clubblad), ik wil alleen kwijt dat ik het 
hartstikke mooi vind dat met name bij de dames, de jonge garde 
echt aan het doorbreken is. Personificatie van dit alles was voor mij 
was dan ook Heleen Hegeman, die beslag wist te leggen op een 1ste 
en 2e plek, bij de dames junioren en senioren. Hopelijk kan de 
jonge garde dit ook in de seniorencompetitie laten zien, aangezien 
jong geleerd nog steeds oud gedaan is. 
 
Naast deze positieve resultaten was er ook klein aantal negatieve 
geluiden te horen. Het verbaast niet alleen mij, maar het hele 

VAN DE VOORZITTER…



bestuur, hoe makkelijk er over het organiseren van een clubtoernooi 
wordt gedacht. Bert heeft een bijna niet te overtreffen organisatie 
afgeleverd, maar nog zijn er mensen die verwachten dat hij en alle 
wedstrijden regelt en voortdurend controleert of er banen vrij zijn 
en iedereen weet te vermaken die niet kan spelen. Doordat wij 
slechts 1 speelavond tot onze beschikking hebben is het nou 
eenmaal soms passen en meten. Dat geldt zowel voor de recreatief 
als competitief ingestelde spelers en waar doorgaans de nadruk ligt 
op de recreanten, is het bij de clubkampioenschappen de beurt aan 
de competitief ingestelde 
spelers. Dat sommige wedstrijden dan erg snel afgelopen kunnen 
zijn, is vervelend, maar dat hoort bij het spel. Net zo goed als dat 
een tweevoudig clubkampioen in geval van, van tevoren gemelde, 
overmacht een ronde zou moeten kunnen overslaan. 
 
Maar goed, ook hiervan hebben we weer geleerd, waardoor er 
volgend jaar een nog beter toernooi georganiseerd wordt. Helaas 
kon ik dit jaar niet meedoen (maar gelukkig ben ik nu wel praktisch 
verhuisd), maar volgend jaar doe ik wederom een poging mijn 
plaats in de kwartfinale te overtreffen. Met de aanstormende jeugd 
geef ik mezelf niet veel kans, maar hoop doet leven. Alvast een 
goede zomer gewenst! 
 
Michel 
 De
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 laatste speelavond 
n het seizoen is:  

 
12 juli 2005 

t nieuwe seizoen 
gint weer op: 

23 augustus 2005 



5

Hieronder het overzicht van alle winnaars. Er is fantastisch 
badminton laten zien. Voor de mensen die nu nog niet hebben 
gewonnen, volgend jaar is er weer een kans. Het bestuur wil 
nogmaals de winnaars feliciteren en tevens Bert Burer voor het op 
zich nemen van de organisatie! 
 

Junioren I 
1. Sem Jannink 
2. Frank Hemmekam 
3. Marijke Bremmer 

Junioren II 
1. Eric Lucas 
2. Bernadette Olthof 
3. Tom Kollenstart 

Junioren III Jongens 
1. Willem Olthof 
2. Christian Beltman 
3. Benjamin Tempert 

Junioren III Meisjes 
1. Heleen Hegeman 
2. Elisabeth Aveskamp 
3. Marianne Olthof 
 

Senioren Heren 
1. Harry Pekkeriet 
2. Tom Houkema 
3. Lars Versteeg 

Senioren Dames 
1. Joanne de Ruiter 
2. Heleen Hegeman 
3. Elisabeth Aveskamp 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2005
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team gespeeld punten voor tegen 

1 SVS 1 12 21 69 27 

2 Hoogerheyne 1 12 15 56 40 

3 Netwerk BC 2 12 14 55 41 

4 Allotria BC 1 12 11 39 57 

55 RREEFFLLEEXX BBCC 11 1122 1100 4400 5566

6 Heeten Bonds 1 12 9 44 52 
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7 Allotria BC 2 12 4 30 63 

 team gespeeld punten voor tegen 

1 Trefzeker BC 4 16 32 111 17 

2 Netwerk BC 5 16 24 89 39 

3 Netwerk BC 6 16 20 73 55 

44 RREEFFLLEEXX BBCC 22 1166 1188 7722 5566

5 Holten BC 6 16 14 59 69 

6 Fairplay 2 16 12 51 77 

7 ABS 3 16 10 49 79 

8 IJsselstad BC 16 8 39 89 
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9 Trefzeker BC 6 16 6 33 95 

 team gespeeld punten voor tegen 

1 Denekamp 6 16 29 94 34 

2 Borne 3 15 23 83 37 

3 Pluumklappers 16 23 85 43 

4 ’t Pluumke 2 15 18 69 51 

55 RREEFFLLEEXX BBCC 33 1166 1188 7733 5555

6 Flits 9 16 11 59 69 

7 Den Haller 1 15 10 47 73 

8 Rijssen 3 15 8 39 81 
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9 DIOK 10 16 0 11 117 

COMPETITIE 2004/2005
« eindstand SENIOREN »
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team gespeeld punten voor tegen 

1 ZBC J1 12 19 68 28 

2 Kwiek BC J1 12 16 59 37 

3 BBVH J1 12 13 50 46 

44 RREEFFLLEEXX BBCC JJ11 1122 1122 5500 4466
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5 NOP J1 12 0 13 83 

 team gespeeld punten voor tegen 

1 Kwiek BC J3 12 21 74 22 

22 RREEFFLLEEXX BBCC JJ22 1122 1144 4499 4477

3 NOP J2 12 13 44 52 

4 En Blok BV J2 12 8 40 56 
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5 BACO BC J1 12 4 33 63 

 team gespeeld punten voor tegen 
1 Allotria J3 11 19 67 21 
2 BACO J2 12 17 61 35 
3 Kwiek J4 12 14 57 39 
4 GBC J1 12 13 50 46 
5 ZBC J4 11 6 34 54 
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66 RREEFFLLEEXX BBCC JJ33 1122 11 1111 8855

COMPETITIE 2004/2005
« eindstand JUNIOREN »
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Geachte badmintonners, 
 
Het huidige seizoen is nog nauwelijks ten einde of ik kan me nu al 
weer verheugen op de start van het volgende sport seizoen.  
Sinds de trouwdag van onze toekomstige koning, niet te verwarren 
met de trouwdag van ons mannelijk lid Piet en vrouwelijk lid 
Rolinde, alle combinaties zijn immers tegenwoordig mogelijk, die 
wij vanaf deze kant nog steeds alle geluk en voorspoed toewensen, 
ben ik inwoner van de stad met de nodige klinkers, te weten 
Almeloooooooooh, en het zal u niet ontgaan zijn dat mijn sportieve 
inslag van invloed is geweest op de prestaties van de plaatselijke 
voetbalclub, Heracles. Omgekeerd zal dit succes zijn weerslag 
hebben op onze club, BC Reflex, en deze inspireren tot ongekende 
prestaties. Mark my words. En dat komt heel goed uit, want om de u 
wel bekende reden zal Studio Sport op zoek moeten naar 
attractieve alternatieven voor het voetbal. U en ik weten dat je 
daarmee automatisch bij de badmintonsport komt. Dus dat wordt 
toch om zeven uur weer met het bordje op schoot, want we zijn 
allemaal toch wel zo ijdel dat we ons eigen spel nogmaals op tv 
willen analyseren en de complimenten van Tom Egberts, ook een 
Almelooooooooooooher trouwens, graag in ontvangst willen nemen. 
Duizendmaal liever in ieder geval dan het geslijm van Hans Kraay jr.  
Veel belovend voor het te verwachten succes van het nieuwe 
seizoen is de opkomst van de jeugd. Het is natuurlijk helemaal niet 
zo toevallig dat onder het mom van het uittesten van een nieuw 
fabrikaat shuttle een toptrainer onze club bezoekt. 
Met name de opkomst van de dames, zoals is gebleken in het door 
Bert voortreffelijk geleide clubtoernooi, geeft goede moed. 
Zoals het een to(b)(p)*club (*doorhalen hetgeen niet van toepassing 
is) betaamd hebben er ook de nodige transfers van toppers 

ALLES OVER: REFLEX-1
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plaatsgevonden. Dat risico loop je als je op een dergelijk niveau 
speelt. Zo is Jetske door een de topclub van Groningen gevraagd. En 
onze sterspeelster Joanne zal in Zwolle als ambassadrice van Reflex 
de club aldaar op sleeptouw zal nemen. Knarsetandend wensen wij 
hen succes bij hun nieuwe club. Natuurlijk kent de club ook een 
aantal spelers en speelsters die intussen bij het meubilair zijn gaan 
behoren, die, excusez le mot, niet dood zijn te knuppelen. Lieden 
die de club handen vol geld kosten omdat ze als een moederkloek 
bezit nemen van de wisselbokaal. Maar die zullen nu wel snel door 
de aanstormende jeugd alle hoeken van het veld te zien krijgen, al 
dan niet met rollator. 
Nee, we kunnen haast niet wachten tot de start van het nieuwe 
seizoen, opdat het ons overkomt.  
 
Met vriendelijke groet, 
BC Reflex-1 
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Om maar met de deur in huis te vallen, we zijn er helaas niet in 
geslaagd promotie af te dwingen naar een hogere klasse. We zijn als 
vierde geëindigd en daarmee stellen we vooral onszelf teleur. Aan 
het enthousiasme van dit team kan het niet liggen, een leuk team 
dat was het zeker. We hebben het zeer gezellig gehad. Het team 
bestond uit de heren Ehrenhard, Reinders, Nieuwenhuis en Harmsen 
(ook wel bekend als de oudere competitie ‘rotten’ van de club/ die 
nog nooit kampioen zijn geworden / maar dat horen ze liever 
niet…). De druk om juist dit jaar nou toch eens te promoveren was 
daarom zeker aanwezig. Zeker met een Annelies, Rolinde en 
Christine moest het er dan toch ooit eens van komen.  
 
Het waren wedstrijden erop of eronder. Mooie partijen hebben we 
gespeeld, spanning, veel strijd en drie setters. Nooit zijn we van de 
baan geveegd, het ging altijd gelijk op. Wedstrijden werden met 5 -
3 gewonnen of nipt met 3-5 verloren. Met opgeheven hoofd 
verlieten we in elk geval de banen. De nummer 1 van deze poule 
had aangegeven van Reflex de meeste tegenstand te hebben gehad, 
dus dat is mooi om te horen. Hier halen we onze kracht uit. Volgend 
seizoen zijn zij er niet meer bij. Zullen we dan eindelijk eens…. 
Sorry ik dwaal af. 
 
Volgend jaar is het nog onzeker wat de precieze samenstelling van 
het team gaat worden, daar we op zoek moeten gaan naar nieuwe 
dames. Maar dat we terug komen, dat staat als een paal boven 
water. Iedereen bedankt voor zijn of haar support!  
 
Namens Reflex 2, Martijn Harmsen 

ALLES OVER: REFLEX-2
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Het einde van een tijdperk 
 
Het lijkt alweer zo lang geleden. De eerste trainingen in dienst van 
BC Reflex. Het was dit seizoen voor mijzelf echter pas het 5e jaar 
dat ik deelnam aan de competitie. Dit geldt ook voor Emiel Kappert, 
met wie ik samen naar de club toekwam op zoek naar grootse 
prestaties en hogere glorie. Het eerste jaar verliep voorspoedig, we 
eindigden 2e in de competitie tot 15 jaar; een zeer degelijke 
prestatie. In het tweede jaar werd de basis gelegd voor een team 
dat (in verschillende samenstellingen) in de komende jaren vaker 
terug zou keren op de banen van Overijssel. In dit team speelden 
onder andere de huidige leden van BC Reflex 3: Jetske Beltman, 
Joyce Kamperman, Emiel Kappert en ondergetekende. Na dit jaar 
viel dit team echter uit elkaar, aangezien de dames naar de 
senioren vertrokken. De heren bleven echter nog een aantal jaren 
hun kunsten vertonen in de jeugdcompetities, niet zonder de nodige 
mooie wedstrijden en natuurlijk met de goede sfeer die hoort bij 
deze vereniging. Pas drie jaar later zouden de heren de overstap 
maken van de jeugd naar de senioren, waarmee de hereniging met 
de dames een feit was. Dit seizoen begonnen we vol goede moed 
aan de competitie. De sfeer was goed en er werden hier en daar 
zelfs wedstrijden gewonnen. Dit resulteerde in een vijfde plaats in 
de 4e klasse. De credits hiervoor komen voornamelijk op naam van 
onze mixdubbels en van de dames, die af en toe nog wel eens een 
single of een dubbel wisten te winnen ☺.
Nu het seizoen tegen zijn einde aan loopt is het voor ons team een 
tijd van afscheid. Jetske zal komend seizoen definitief haar geluk 
gaan zoeken in Groningen terwijl Joyce, Emiel en ikzelf naar het 
oosten trekken om in Enschede een nieuw badmintonbestaan op te 
bouwen. We kijken allen terug op een mooie Reflex-periode met 

ALLES OVER: REFLEX-3
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veel successen maar bovenal met een zeer hoge mate van 
gezelligheid. We willen iedereen binnen de club bedanken voor een 
mooie tijd hier en we wensen jullie veel (sportief) succes in de 
komende jaren. 
Voor ons is dit het einde van een tijdperk waarop we met veel 
plezier terugkijken, maar ook we kijken vol spanning vooruit naar 
het volgende. 
 
Namens Reflex 3, 
Jozef Jan Vonhof 
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• Volg het nieuws van de club! 
 

• Alle competitieteams! 
 

• Alle uitslagen! 
 

• Bekijk de foto’s in de fotogalerie! 
 

• Stuur ons informatie over wat jij 
mist op de site! 

 

• Vertel het door: “bezoek 
www.bcreflex.nl!” 

WWW.BCREFLEX.NL
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Bart en Frank Hemmekam 
 

Er zijn van die leden die keurig elke week op de training komen, 
maar waar we verder eigenlijk weinig van weten. Bart is er daar een 
van. Hoog tijd dus om meer over hem te weten te komen, en over 
zijn zoontje Frank, die net als zijn vader elke dinsdag avond aan de 
Tijmweg te vinden is. Veel leesplezier in dit interview met de 
recreatieve Bart, en de ambitieuze, maar wat verlegen Frank. 
Vanwege de inktkosten hebben we Bart afgekort met de letter B, en 
Frank, u raadt het al, met de letter F. De bespaarde inktkosten van 
de letters “art” en “rank” zijn met deze mededeling alweer 
ruimschoots gecompenseerd. 
 
Naam: 
Bart en Frank Hemmekam 
Leeftijd: 
F: 10 B: 47 
Kijkt op TV graag naar: 
F: “actiefilms”  B: “Actualiteiten” 
Heeft een hekel aan: 
F: “Huiswerk”  B: “regen en slecht weer” 
Nasi Goreng of nasi Rames: 
B: “nasi Rames.” Frank sluit zich hier wijselijk bij aan. 
Al gevraagd door John de Mol? 
B: “nog niet, we hopen dat we gevraagd worden.” 
Hoe lang moet koningin Beatrix nog doorgaan? 
F: “nog twee jaar” (na een stevige overweging) 
B: “Nog twee jaar, en dan mag Willem Alexander” 
Husselen of trainen: 
F: “wij husselen niet” 
B: “husselen, dan speel je met meer afwisseling” 
Wat wil je nog bereiken bij BC Reflex? 
F: “Zo goed mogelijk worden” 
B: “Of ik nou win of verlies, ik blijf recreant.” 

INTERVIEW MET…
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Beroep: 
B: “Huisman en machine-insteller”  F: “Full time scholier” 
Al eens tegen elkaar gespeeld? 
B: “Al wel eens geoefend, dat ging leuk, maar we hebben nog nooit een echte 
wedstrijd gespeeld.” 
Favoriete vakantieland: 
F: “Tenerife” B: “Nederland” 
Zijn de trainingen zwaar genoeg? 
F: “Jawel”  B: “Ze zijn wel zwaar genoeg ja.” 
Enkel of dubbel: 
F: “dubbel” 
B: “dubbel, ik vind enkel geen bal aan.” Frank knikt instemmend. 
Van wie hoop je ooit nog eens te winnen? 
F: “van m’n vader.” 
B: “van Lars en Harry en zo.” (Mijn excuses als Harry met –ie geschreven 
wordt) 
Maak de zin af: BC Reflex is de leukste badmintonclub van Nederland 
omdat… 
F: … “wij er spelen” 
Wie mag er tot erelid benoemd worden? 
B: “Ab Buis is dat al toch? Dan degene die er het langst bij zit, Tom Houkema 
of zo.” 
Frank wil later: “Een beker winnen met competitie” 
Bart wou vroeger: “Veel geld verdienen, maar da’s niet echt gelukt” 
Kannen of kruiken: 
Beiden: “Kruiken” 
Boter kaas of eieren: 
B: “eieren” F: “boter” 
Komen er in de toekomst nog meer Hemmekammetjes bij BC Reflex? 
B: “misschien nog eentje bij” 
Hoe zijn de clubkampioenschappen gegaan? 
F: “goed, ik heb tot nu toe alles gewonnen.” (toen dit interview gehouden 
werd waren de ck’s bij de jongste groep net begonnen) 
B: “slecht, ik heb alles verloren, behalve eentje, toen kwam mijn 
tegenstander niet opdagen.” 
Wil je je clubgenoten nog iets meegeven/toewensen? 
F: “fijne vakantie” 
B: “Ik zit al 15 jaar bij BC Reflex, maar als er niet zulke leuke mensen bij 
zaten was ik al lang weer weg. En ook ik wens iedereen een prettige vakantie, 
en allemaal het volgende seizoen weer terugkomen.” 
 

Van de Reflex-reporter, Ruben de Vries 
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Hallo clubgenoten, 
 
Het competitieseizoen was al halverwege maart afgelopen, maar 
hier dan toch nog even een terugblik van het eerste jeugdteam op 
het seizoen 04/05. Dit seizoen speelden we 1e klasse onder 19, wat 
toch wel een grote overgang was ten opzichte van het seizoen 
ervoor, toen we onder 15 speelden. Het niveauverschil was duidelijk 
te merken: we moesten er nu ook nog iets voor doen om te winnen. 
Gelukkig werden we niet van de baan geveegd. We moesten alleen 
nog even oefenen op de mixdubbels. Onze tegenstanders waren 
duidelijk al goed op elkaar ingespeeld, in tegenstelling tot ons. 
Tijdens het seizoen ging het gelukkig stukken beter en waren de 
mixdubbels geen probleem meer. De sfeer rond de wedstrijden was 
over het algemeen goed te noemen, omdat de tegenstanders 
ongeveer van onze leeftijd waren.  
 
Na de “winterstop” begonnen we met onze inhaalslag. Uit de 6 
wedstrijden na de kerst haalden we 8 punten, tegenover 4 uit 6 
voor de kerst. Een simpel rekensommetje leert dat we dus in totaal 
12 punten hebben behaald uit 12 wedstrijden. We zijn als 4e 
geëindigd van de 5, met 1 punt verschil op de nummer 3. Voor het 
eerste jaar onder 19 zijn we hier best tevreden mee. 
Naast terugblikken kijk ik ook nog even vooruit naar volgend 
seizoen. Dan zullen we waarschijnlijk weer onder 19 gaan spelen, 
met als doel om prijzen te gaan pakken. We hebben afgelopen 
seizoen veel geleerd, ook doordat we soms bij de senioren hebben 
ingevallen en die ervaringen gaan we volgend seizoen hopelijk in de 
praktijk brengen. 
 

ALLES OVER: REFLEX-J1
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Dat was het wel weer voor deze keer. Ik heb mijn hart weer gelucht 
en wil meteen even iedereen een goede zomervakantie toewensen. 
 
Namens J1, 
Willem Vonhof 
 

AVONTURENPARK HELLENDOORN, zaterdag 02 juli 

Maar liefst 18 jeugdleden hebben zich aangemeld voor het 
jaarlijkse uitje. Hieronder nogmaals de informatie voor de 
mensen die zich hebben opgegeven: 

Verzamelen (met de fiets) om 10.00 uur bij Sporthal Noetsele 
of om 10.20 uur bij de C1000 in Hellendoorn. De kosten zijn  
€ 14,- per persoon, het geld kan in een envelop meegenomen 
worden. De dag eindigt omstreeks 16.00 uur.  

Indien er nog vragen zijn dan kan er contact op worden 
genomen met Martijn Harmsen (06-50421257) en /of Niek 
Reinders. Zij zullen de hele dag aanwezig en bereikbaar zijn.  
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Beste Reflexers, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al in de inhoudsopgave van dit prachtige 
clubblad gelezen hebben, staat op deze pagina een stukje over ons 
team. Wij bestaan uit Marianne, Vera, Menno, Ruben en Michel. 
Verder hebben Floortje en Ellen ook nog een wedstrijd 
meegespeeld. Michel kwam in het team toen Menno uitviel vanwege 
een blessure. Al in de eerste wedstrijd tegen NOP - nog tijdens het 
inspelen - ging Menno door zijn linkerenkel heen. Toen hij hersteld 
was na vier weken ging hij tijdens de tweede wedstrijd die hij 
speelde door zijn rechterenkel. Gevolg: weer vier weken uit de 
roulatie. Vera, Marianne, Ruben en Michel waren gelukkig wel het 
hele seizoen van de partij. 
 
Wij speelden in een competitie met teams van NOP, Kwiek, EN Blok 
en Baco. Doordat Kwiek tot onze grote spijt vergat om punten te 
laten liggen, liepen zij binnen korte tijd uit naar een oninhaalbaar 
puntenaantal. De andere teams schonken hun tegenstanders wel 
genoeg punten, waardoor wij uiteindelijk wel op een tweede plek 
belandden. Met deze tweede plek konden we best tevreden zijn. 
Het seizoen verliep zonder moedwillige incidenten.  
 
Volgend jaar is het de bedoeling dat we weer in de zelfde 
samenstelling onze weg vervolgen, in de hoop dat we dan nog een 
treetje hoger op het podium zullen komen te staan. Nou is de kans 
natuurlijk aanwezig dat ons dit niet gelukken zal. Mocht je nou een 
knagend gevoel krijgen van de gedachte: “ach, wat jammer voor 
Bert, dat hij er, al zijn inspanningen ten spijt, geen kampioensteam 
bij heeft zitten”, meld je dan nu als competitiespeler voor het 
volgend seizoen, en je zult er geen spijt van krijgen. Tot zover dit 

ALLES OVER: REFLEX-J2
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stukje promotie van onze o zo prachtige vereniging. Niek zal trots 
op ons zijn. Wij verwachten dan ook een passende beloning. 
 
Met een voldaan gevoel , en een frisse blik in de richting van het 
volgend seizoen, sluiten wij, waarschijnlijk tot jullie grote 
opluchting, deze rubriek af, en wensen we iedereen die BC REFLEX 
een warm hart toe draagt, een heel prettige vakantie, en een 
uitgeruste aanvang van het volgende seizoen toe. 
 
Met vriendelijke badmintongroeten, 
 
Ook namens de rest van team J2, 
 
Menno en Ruben 
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Jajaa, de competitie van afgelopen jaar was erg gezellig. Misschien 
waren we niet het beste team maar zeker wel het gezelligste team. 
Volgend seizoen gaan we, net als afgelopen jaar, weer ons best 
doen op de komende wedstrijden. Alleen proberen we nu wat meer 
wedstrijden te winnen. Na de training zijn we dan ook extra ‘druk' 
aan het oefenen met ons eigen team. We zitten trouwens nog 
steeds in hetzelfde team: Jordy, Gert-Jan, Jorien, Jolien en Elko. 
Vorig jaar was Elko geblesseerd, daarom kon hij een lange tijd niet 
meespelen met de competitie. Jordy viel zolang voor hem in. Gert-
Jan, Jolien en Jorien kenden Jordy daarvoor nog niet. Daardoor 
hadden we juist veel te kletsen in de auto, op weg naar een 
wedstrijd. De meeste gesprekken gingen dan ook ongeveer zo: ‘ken 
jij die en die?Jaa? Zit die bij jou op school?’. Maar ook hadden we 
boeiende gesprekken over wie nou toch de Mol was, of wie absoluut 
niet.  
We hebben nu nog steeds contact met een leuk team uit Olst, en 
daarom vroegen we hen ook even een reactie: 
 
“Beste mensen, wij van team Baco J4 uit Olst schrijven hier wat over onze 
tegenstanders van het vorige seizoen: 
Het waren eerlijke en sportieve wedstrijden en ze waren goede 
tegenstanders. We hopen dat we volgend jaar weer tegen jullie kunnen 
spelen, wat dit jaar al heel leuk was. Nou, dit was het stukje van Baco J4, 
hopelijk zien wij jullie volgend seizoen weer. 
Groetjes, Inge, Vivian, Jeroen, Joeri” 
 
In ieder geval hebben we een leuke tijd gehad en we hopen dat het 
dit jaar nóg leuker wordt en, ja natuurlijk, dat we meer wedstrijden 
winnen. 
 
Groetjes J3 

ALLES OVER: REFLEX-J3
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Competitie! Leuk!.....Ja toch? 
 
Hoewel het nog ver weg lijkt, zijn de voorbereidingen voor het 
nieuwe competitieseizoen al weer in volle gang. Na een seizoen 
waarin we helaas geen kampioensteams hebben kunnen huldigen, 
hopen we natuurlijk dat het volgende seizoen ons wel meer fortuin 
zal brengen, maar eenvoudig worden zal het niet. 
 
In het seizoen 2004/2005 had de vereniging maar liefst 6 
competitieteams in onze regio; aankomend seizoen zal dit aantal 
helaas niet gehaald worden. We zijn van plan om in ieder geval drie 
juniorenteams en twee seniorenteams in te zetten. Dit zijn min of 
meer dezelfde teams als het voorgaande seizoen. Gelukkig maar, 
want deze teams zijn daardoor redelijk goed op elkaar ingespeeld. 
Bovendien kennen zij al het klappen van de zweep en zijn dus, als 
het goed is, helemaal voorbereid op dat wat komen gaat. 
 
Jammer genoeg hebben we (nog) geen team in kunnen zetten, 
bestaande uit de jongste telgen van de vereniging. Hoewel 
meerdere juniorleden al weer langere tijd op de vereniging zitten 
en sommigen van hen al op een bepaald niveau aanbeland zijn dat 
zij wel zeker mee kunnen draaien op competitieniveau, staan zij 
helaas (en vreemd genoeg) nog niet te springen om competitie te 
gaan spelen.  
 
Helaas wordt competitie vaak gezien als een tijdrovende 
verplichting, terwijl juist het plezier dat met competitie gepaard 
gaat centraal moet staan. Daarnaast bestaat er (ook onder ouders) 
naast onwil tevens nog steeds onduidelijkheid over het reilen en 
zeilen van ‘competitie spelen’. We hopen dat we deze gang van 

VAN DE COMPETITIELEIDER…
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zaken kunnen ombuigen, hoewel we merken dat dit niet eenvoudig 
is. Ook bij senioren wordt competitie namelijk als zodanig 
beschouwd en wordt de eerste stap als moeilijk ervaren. Maar is het 
niet leuker om eens te badmintonnen tegen mensen van andere 
verenigingen in plaats van telkens tegen dezelfde koppen aan te 
moeten kijken? 
 
Vaak onderschatten mensen zichzelf en zijn bang om onderuit te 
gaan. Maar als ervaringsdeskundige kan ik vertellen dat zelfs dat 

went (hoewel met mate, uiteraard ). Zelf speel ik inmiddels al 
weer een jaar of 10 competitie en persoonlijk vind ik competitie erg 
leuk. Ik kan het dus iedereen aanraden! Voor de senioren die 
twijfelen of ze het niveau aan kunnen is zelfs een zogenaamde 
recreantencompetitie aanwezig. Een van de voordelen van deze 
klasse is dat er geen vast speelschema vastgesteld wordt maar dat 
de teams onderling kunnen bepalen wanneer er gespeeld wordt.  
 
Competitie is echt een van de elementen die zeer belangrijk zijn 
voor de gezondheid en het aanzien van de vereniging in de regio. 
Als het een beetje loopt is het natuurlijk de bedoeling dat (met 
name de junioren) uiteindelijk gaan doorstromen naar de senioren 
en dus de sterren van de vereniging worden. Want is het niet altijd 
zo dat de jeugd de toekomst heeft? 
 
Nee, het hoeft nog niet per se te laat te zijn om je aan te melden! 
Op voorwaarde van een voldoende aantal spelers kan een team nog 
een zekere tijd voor aanvang van de competitie aangemeld worden. 
Kan geen team meer samengesteld worden, kun je je ook 
aanmelden als invaller of reservespeler. Het nieuwe 
competitieseizoen begint naar alle waarschijnlijkheid eind 
september en gaat meestal door tot begin maart. (Even snel voor 
diegenen die nog niet precies weten wat competitie nu inhoudt: er 
worden gemiddeld 16 wedstrijden gespeeld gedurende deze 
periode: 8 thuis- en 8 uitwedstrijden. De junioren spelen altijd 
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competitie in de weekeinden, de senioren hebben doordeweekse 
wedstrijden. Een competitiewedstrijd houdt meestal in dat iedere 
speler één enkel, één dubbelwedstrijd en een mix-dubbel speelt.) 
 
Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over de competitie, 
maar mij ontbreekt nu de ruimte hiervoor. Geïnteresseerd geraakt? 
Of heb je gewoon een paar vragen hierover? Schroom dan niet om 
mij hierover eens flink aan de tand te voelen! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Niek Reinders 
Competitieleider  
 

NB 1 Houd het prikbord in de gaten voor mededelingen aangaande 
de competitie 

NB 2 Kom gerust eens kijken op de zaterdagen dat er 
juniorencompetitie gespeeld wordt in sportzaal Bachlaan. 
Kijk te zijner tijd voor de speeldata op www.bcreflex.nl 
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Het vertrek van een groot talent is altijd droevig. Niet alleen is het 
een daling van het niveau van een vereniging, ook een groot deel 
van het opleidingsgeld blijkt over de figuurlijke balk te zijn 
gesmeten. Het enige wat de vereniging terug krijgt, is een 
bedankje voor de plezierige en leerzame tijd. Een autobiografie: 
 

Het verhaal over ons jongetje begint twaalf jaar geleden in een 
klein plaatsje met een grote geschiedenis op het gebied van textiel. 
Omdat men in dit plaatsje heel hard werkte en omdat het plaatsje 
gelegen was tussen een heuvelrug en een niets, noemde men dit 
plaatsje toepasselijk ’N ijver dal. Het jongetje begreep dit nog niet; 
hij was immers nog maar zes en zat net in groep 3 van de 
plaatselijke basisschool, bij juf Tineke en juf Ludy. Zijn schoolleven 
ging voorspoedig; het lezen en schrijven vorderde gestaag en hij 
wist zelfs al dat een een plus een twee een drie was.  
Buiten het schoolleven ging het echter minder voorspoedig: het 
jongetje begon zich te vervelen. Om te voorkomen dat het jongetje 
alleen nog maar zou denken aan sex, drugs and rock ’n roll, vonden 
zijn ouders dat het tijd werd dat hij ging sporten, want het was 
natuurlijk niet de bedoeling dat hij een hangjongetje zou worden. 
Onnadenkend en naïef als zijn ouders waren, meldden ze hem aan 
bij de plaatselijke voetbalclub. 
 

Zes jaar blessuretijd, drukverbanden en voetbalhooligans later 
dacht het jongetje na over zijn leven en schrok zich lam. Abrupt 
maakte het jongetje een einde aan zijn toch al niet zo geslaagde 
voetbalcarrière en maakte een beslissing die van invloed zou zijn op 
zijn hele verdere leven. We weten natuurlijk allemaal wat er 
gebeurde: het jongetje ging op badminton. Omdat al zijn vriendjes 
in Hellendoorn badmintonden, had hij natuurlijk geen keus en 
daarom zagen we hem vanaf die tijd zich de fiets richting 

ALTIJD HET LAATSTE WOORD…
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Hellendoorn begeven. Na twee jaar had ons jongetje, dat 
onderhand al bijna een kereltje genoemd kon worden, er genoeg 
van om als eenzame fietser zich, tegen de wind in, een weg te 
banen en besloot de overstap naar de nabij gelegen badmintonclub 
Reflex te maken. Naar buiten communiceerde hij natuurlijk 
verstandig ‘dat hij het niveau in Hellendoorn wel ontgroeid was’. 
 

Bij Reflex maakte het jongetje een grote groei door. Na enkele 
weken kon hij zich al een kereltje noemen, een jaartje later was hij 
al een flinke vent en tegenwoordig voelt hij zich al een echte man. 
Het succes in zijn badmintonspel maakte natuurlijk ook 
vorderingen. Na een paar maanden kwam de shuttle al over het net 
en won hij met zijn nog steeds favoriete dubbelpartner zijn eerste 
mixdubbel. Zo bleef het jongetje vooruit gang boeken, tot een jaar 
geleden. Daar zat het keerpunt in zijn carrière: zijn resultaten 
waren niet meer om over naar huis te schrijven. Omdat dit vooral 
veroorzaakt werd door het feit dat ons jongetje nog bij zijn papa en 
mama in huis woonde, en naar je eigen huis te schrijven nogal 
kansloos is, besloot hij dit probleem volledig te elimineren. Hij 
pakte zijn biezen en vertrok met de oosterzon richting Enschede. 
Deze verhuizing vergde vele opofferingen, maar de breuk met zijn 
grote liefde, de badmintonclub waar hij zijn (weinige, maar toch) 
successen behaalde, ligt hem nog steeds het zwaarst op het hart.  
Wie weet zien we elkaar ooit nog, hetzij in een thuis- dan wel 
uitwedstrijd met mijn nieuwe club, hetzij over vele jaren wanneer 
ik terugverhuisd naar Nijverdal ben. Wie weet… 
 

Zoals ik in de inleiding al schreef is het vertrek van een groot talent 
altijd droevig. In dat opzicht blijkt het toch nog een voordeel te zijn 
dat ik geen groot talent ben. De enige leegte die ik eventueel 
achter laat zijn deze twee pagina’s, die ik altijd met veel plezier 
met mijn columns heb gevuld. Bij deze het laatste woord… 
 

Emiel Kappert 
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Gelukkig, het clubblad is er weer. Het badmintonseizoen is bijna 
teneinde. Het competitiegebeuren is al enkele maanden voorbij en 
op ten tijde van dit schrijven zijn we in de afrondende fase van de 
clubkampioenschappen. Bij de jeugd zijn er geen uitzonderlijke 
verrassingen uitgekomen, bij de senioren toch nog wel. Jammer dat 
Dick Slatius niet mee kon doen, dit had te maken met zijn vakantie.  
 
Terwijl wij in Nijverdal streden om de clubeer, streden de 
Nederlandse badmintonners in Peking om promotie naar de 
hoofdklasse van de badmintonwereld. In Peking werd er van 1 t/m 
15 mei gestreden om de Sudirmancup. Nederlands moest zoals 
gezegd promotie afdwingen naar de hoofdgroep. Hier zitten de 
landen Denemarken, Engeland, China, Indonesië, Korea en Australië 
in. Nederland moest o.a. strijden tegen Maleisië, Japan en Rusland. 
De laatste wedstrijd verloor Nederland nipt van Maleisië (2-3) en 
deze nederlaag betekent nog een jaartje in de B groep acteren. 
Jammer, het was een goede promotie geweest voor het badminton.  
 
Met Reflex verging het afgelopen seizoen hetzelfde. Team 1 heeft 
naar behoren gepresteerd en zich weten te handhaven in de 1e 
klasse. Het is te hopen dat het team intact blijft. Team 2 heeft op 
een haartje na de promotie naar de 3e klasse gemist. Jammer, echt 
waar. Het is essentieel om de aansluiting te krijgen met het 1e 
team. Het 3e team heeft ook een goed seizoen gekend. Dit team 
valt nu weg omdat de jongens en meisjes studeren en wellicht 
overstappen naar een andere vereniging in de plaats waar ze 
studeren. Hopelijk kunnen enkele jeugdspelers de leegte opvullen. 
 
Bij de jeugd begon de competitie vrij goed, maar mede door 
omstandigheden, werd de tweede competitiehelft niet geweldig 

BERTMINTON



27

gepresteerd. In elk geval veel ervaring rijker, wie weet wat dit 
volgend seizoen brengt. 
 
De scholierensport introductie (5 dinsdagen in april en mei) hebben 
ons inmiddels al de 1e nieuwe leden opgebracht. Goed nieuws! Bij 
de jeugdgroepen is de potentie zeker aanwezig. De doorstroom van 
jeugd naar senioren is altijd een moeilijk punt. Jammer dat we de 
jeugd niet sneller kunnen brengen, dit om de eenvoudige reden dat 
er geen jeugdcompetitie door de week mogelijk is. Dit is echt een 
grote minpunt. Sommige jeugdleden hebben op de zaterdag andere 
verplichtingen. Als jeugdleden nu invallen betekent dit wel dat ook 
de ouders er achter moeten staan, hun zoon of dochter komt dan 
soms wel later thuis. 
 
Wij moeten als vereniging ‘de boer’op om ook nieuwe leden te 
werven die bereid zijn om competitie te spelen (zowel uit als thuis), 
anders komen we moeilijk te zitten. 
 
Blijf de trainingen volgen, vooral in het begin van het seizoen is dit 
erg belangrijk. De competitiespelers in het bijzonder hebben er 
baat bij.  
 
Ik wil iedereen bedanken voor de voortreffelijke inzet op de 
trainingen en wens eenieder een hele goede en prettige 
zomervakantie toe. En vooral, gezond weer terug! 
 
Tot het nieuwe seizoen! 
 

Bert Burer 
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Dankwoord 
Op de jaarvergadering is afscheid genomen van een tweetal 
bestuursleden, te weten Jozef Jan Vonhof en Jeroen Nieuwenhuis. 
Het bestuur wil beide heren nogmaals bedanken voor hun inzet! 
 

Tevens willen wij bedanken de vele vrijwilligers, denk bijvoorbeeld 
aan de mensen die hebben geflyerd, stukjes hebben geschreven 
voor het clubblad, de (hulp)trainers gedurende de 
scholierensportintroductie, de personen die op dinsdagavond de 
zaal afsluiten, en ga zo maar door. 
 

Last but not least, onze trainers Bert Burer en Ab Buis voor hun 
voortreffelijke inzet! 
 

REFLEX Polo Shirts!  
Voor (nieuwe) competitiespelers is het verplicht om de wedstrijden 
te spelen in ons thuistenue. De shirts worden tegen kostprijs 
aangeboden (€ 17,50) en kunnen bij contante betaling af worden 
gehaald bij Martijn Harmsen. Natuurlijk mogen niet 
competitiespelers ook deze shirts aanschaffen!  
 

Scholierensportintroductie 2005 
Maar liefst 10 nieuwe aanmeldingen heeft dit opgeleverd. Een 
speciale actie waarbij de jeugdleden een gratis racket konden 
krijgen sloeg in als een bom. De 1e talenten zijn reeds gesignaleerd!  
 

Hoezo is badminton geen aantrekkelijke sport? 
Geniale brein achter deze campagne is Jeroen Nieuwenhuis. De 
aantrekkelijke jongedame voorzien van Reflex sportkleding en 
racket haalde zelf de lokale dagbladen. Ook afgelopen weekend was 
zij te bewonderen tijdens de sportpromotie markt in het centrum 
van Nijverdal! 

MEDEDELINGEN


