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Warming up
Griepgolf gehad in Zeeland en ik ben er ook niet van bespaard gebleven.
Echt zware griep heb ik niet gehad maar heel de maand februari lopen
kwakkelen. Laatste weken zelfs niet wezen badmintonnen. Niet fit genoeg
daarvoor. Nu inmiddels maart en ik mag hopen dat het snel beter gaat
zodat ik ook weer mee de baan op kan.
Ik heb weer leuke en informatieve kopij voor jullie binnen gehad dus ik
zou zeggen lees en reageer……...
Helaas geen kopij van Patrick over de competitie. Maar wel een stukje
van Mischa over hun team. (bedankt).
Heel belangrijk dat er nieuwe mensen worden aangemeld voor het bestuur. Lees verder hierover in binnen de lijnen.
Feestcommissie wil ook nog vrijwilligers dus…… AANMELDEN!!

Corrie
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Binnen de lijnen

Binnen de lijnen (vervolg)

Rare wereld leven we in… In de Oekraïne komt er misschien een einde aan de
strijd. Poetin is niet te verwurmen en draait aan de gaskraan. IS vormt een serieuze bedreiging. Opstelten moet zich verantwoorden voor geld aan een crimineel en
de olijven willen niet groeien rondom de Middellandse Zee omdat het klimaat verandert. De wereld draait nog gewoon door, gelukkig. De krokussen staan weer
boven de grond de lente kondigt zich aan. Een normaal iets als een bestuursvergadering voor ’t Pluumpje stond weer in de agenda. No worry’s mate. De grote
boze buitenwereld versus de badmintonvereniging in Goes waar we met z’n allen
sportief plezier aan beleven.
Ondanks de helaas slecht bezochte ledenvergadering in het najaar gaat het gelukkig goed met de vereniging. De speelavonden zijn druk bezocht en de afstemming
met de competitieteams qua banen en zaalruimte is tot nu toe goed verlopen. Dat
is een hele prestatie want met 5 teams in competitie in combinatie met voldoende
ruimte voor de recreatieve spelers is dat een hele puzzel. Momenteel wordt er nog
voor de beker gespeeld door enkele teams en wordt de zgn. “herencompetitie”
nog gespeeld.
Ook komend seizoen zal de zaalbezetting weer een uitdaging vormen. In april
worden de teams voor komend seizoen weer samengesteld, in mei worden deze
ingeschreven voor de competitie. De teams dienen te bestaan uit 3 dames en 3
heren i.v.m. het risico van uitval en kosten. Voor vragen of aanmelding kunnen
jullie terecht bij Patrick de Beule.
Gelukkig zijn veel leden honkvast maar als bestuur zijn we altijd wel op zoek naar
nieuwe leden om uit- en instroom in balans te houden. Uiteraard is mond op mond
reclame een van de beste manieren maar we proberen ook via bijvoorbeeld bedrijven leden of sponsorgeld binnen te halen. Een dergelijke actie loopt momenteel
met Limagrain uit Rilland. Half maart komen een aantal personeelsleden tegen
geringe betaling een avondje spelen ter kennismaking met de sport.
We proberen in de loop van juni nog een clinic te organiseren. Contacten zijn via
Collin Koenen gelegd met Bart Jan den Hollander c.q. de Chemps. Als dit allemaal
lukt dan komt hier in mei een uitnodiging voor.
Dit jaar bestaat de vereniging 45 jaar! Uiteraard willen we dat vieren en we zijn
dan ook op zoek naar vrijwilligers voor de feestcommissie. Chris heeft zich aangemeld maar het is wat lastig brainstormen, laat staan organiseren, in je eentje. Ben
je goed in feestjes organiseren of heb je goede ideeën meld je dan aan. Het idee
is om na de zomervakantie een datum te prikken en met z’n allen een leuke feestmiddag en/of avond te beleven.
In de onlangs gehouden bestuursvergadering is besloten om de contributie, behoudens de jaarlijkse indexering, niet aan te passen. De bijdrage van de competitiespelers blijft ongewijzigd.

Normaliter worden de clubkampioenschappen in de maanden mei en juni gehouden. Gezien het beperkte enthousiasme binnen de vereniging gaan we dit jaar
geen wedstrijden houden maar wordt er een alternatieve vorm van competitie binnen de vereniging gehouden, bijvoorbeeld in de vorm van een beschuitbus toernooi op een nog nader te prikken avond. Laat je verassen.
Het aantal leden is redelijk stabiel. Het aantal jeugdleden laat slechts een
beperkt aantal nieuwe jeugdleden toe. Er is dus nog geen sprake van
een ledenstop of een wachtlijst. Bij de senioren kunnen er nog altijd leden bij. Begin van de speelavonden is het gezellig druk maar wat later op
de avond zijn er toch heel wat banen leeg. Zonde, want we huren de
volledige zaal als vereniging tot 22.30 uur. De actie voor het aanmelden
van nieuwe leden houden we dus nog steeds vol. Meld je iemand aan
dan krijg je nog steeds € 10, - korting op je lidmaatschap.
Begin volgend seizoen zijn de functies voorzitter en secretariaat vacant.
Voor het secretariaat heeft Diana Hoenselaar zich aangemeld en inmiddels de voor haar eerste bestuursvergadering meegedaan. Janna heeft
dit vele jaren gedaan en dat verdient minimaal een bloemetje .
Ik herhaal hierbij de eerdere oproepen aan de lezers van dit stukje om
nog voor de zomervakantie na te denken of je je eventueel wilt inspannen voor de club buiten de sportieve inspanningen op het veld. Nieuwe
gezichten en ideeën binnen het bestuur versterken de vereniging en geven de club ook een breder draagvlak. Over participatiesamenleving gesproken….
Wat rest is om jullie nog te vermelden dat er nog wordt nagedacht over een uitje
voor de jeugd als afsluiting van het seizoen. Voor de senioren is het traditioneel
afsluitende etentje nog niet exact geprikt, dit wordt eind juni of begin juli. Nader
bericht hier over volgt nog. Laat eerst de lente maar eens komen!
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Namens het bestuur,
Kees de Jonge
voorzitter
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De junior veer

Shuttle talk

Hoi ik ben Amy.

De eerste shuttle talk van 2015. Op 7 februari van dit jaar heeft een
groepje jeugdleden meegedaan aan een Grand Prix toernooi. In Middelburg heeft de jeugd zowel dubbelspel als enkelspel gespeeld. Van ’t
Pluumpje hebben Martijn, Martin, Luca, Richard, Jens en nog een keer
Jens allemaal hun best gedaan! Eric en Yannick waren erbij als begeleiding, scheidsrechter, coach, fotograaf, enz. Er zijn spannende en goede
wedstrijden gespeeld door ’t Pluumpje. Toen de toernooi dag op z’n einde
liep, waren er zelfs twee prijswinnaars van onze club! Zowel Martijn als
Jens (de Laat) hadden een 1e prijs gewonnen in het enkelspel van hun
leeftijdsklasse. Gefeliciteerd met jullie beker!

Ik ben 12 jaar.
Ik woon in Kloetinge.
Ik zit in groep 8 op de Wingerd.
Mijn hobby’s zijn knutselen, badmintonnen, buitenspelen, spelletjes spelen en op vakantie gaan.
Ik zat eerst twee jaar op turnen alleen ik vond het niet meer zo leuk. Toen
ben ik er van af gegaan. Ik heb toen een jaar geen sport gedaan. Ik ging
toen in de zomer veel badmintonnen met een vriendin en m’n broertje. Ik
vond het heel leuk dus ik ben op badminton gegaan. En ik heb het op
badminton heel erg naar m’n zin.

Op onze clubsite heb ik een aantal foto’s van het toernooi online gezet!
Met dank aan fotograaf Yannick  Kijk snel in het fotoboek!
Allemaal goed gedaan en op naar het volgende Grand Prix toernooi! We
hopen dat er nog meer jeugdleden van ’t Pluumpje enthousiast zijn geworden en ook zo’n gezellige badminton dag willen beleven! En dat kan
natuurlijk, lees maar verder..!

Ik geef de veer door aan Eline Bakker.

Zoals het er nu naar uit ziet, is dit de datum voor het volgende Grand Prix
jeugdtoernooi: 18 april in Hulst

Groetjes Amy.

Groetjes Mieke
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De veer
Hallo allemaal!
Dankzij Paul mag ik jullie eens via deze weg toespreken! Ik heb het lang
proberen te vermijden, maar uiteindelijk moet je er dan toch aan geloven,
een stukje schrijven voor de Pluumer...

Een nieuw shirt voor
badmintonclub ‘t Pluumpje

Velen kennen mij al, maar sommigen misschien niet helemaal. Ik zal me
dan toch maar even voorstellen!

Beste Pluumers,

Ik ben Matthijs Tange, woon in Nisse samen met Esther en speel al sinds
ik mij kan heugen badminton. De plek waar ik mijn eerste racket vast hield
is de Kruitmolen in Middelburg. Hier speelde destijds mijn grootste idool:
mijn vader. Hier heb ik een aantal jaar bij de ukkies mee mogen spelen en
de basis mogen leren. Hierna heb ik een tijd andere sporten beoefend en
rond mijn 10e(volgens mij) ben ik naar de Stenge gegaan. Hier heb ik als
junior lid mogen spelen voor een aantal jaren. Velen jaren later, op m'n
18e, kwam ik Eric tegen en hij vroeg of ik toch niet weer eens wilde gaan
spelen. Zodoende ben ik eigenlijk bij het Pluumpje beland. Hier speel ik
ook al weer 7 jaar dus. De laatste jaren ben ik competitie gaan spelen.
Begonnen in de dubbel, daarna 5e klas, 4e klas en nu dan 3e klas. We
zitten hier eindelijk op ons niveau, het is hard werken, maar daar komen
we uiteraard voor!

Hoe leuk zou het zijn om een nieuw shirt te hebben van badmintonclub
’t Pluumpje!
We willen bekijken of een nieuw clubshirt mogelijk is. Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van de interesse van onze leden.
Bij de 1e verkenning blijkt dat dit shirt tussen de 20 en 30 euro zal gaan
kosten.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we kijken of een kleine bijdrage vanuit de club ook mogelijk is.
De nieuwe shirts zijn hoogwaardig moderne (meestal uit polyester bestaande) sportshirts met opdruk, lekker licht van gewicht en uiterst comfortabel. Met opdruk wordt het clublogo op de achterzijde en (in het klein)
op de voorzijde bedoeld.
De huidige rode clubshirts zijn van katoen. Dit materiaal is niet bepaald
geschikt om in te sporten. De shirts zijn na een woensdagavond flink inspannen nat en behoorlijk zwaar…
Bij voldoende aanmeldingen voor een nieuw shirt kunnen we verschillende proefmodellen laten komen. Iedereen kan dan zijn/haar juiste maat
passen en de nieuwe shirts zullen als gegoten zitten!

Hopelijk hebben jullie zo een beeld van wie Matthijs nou echt is! Graag
zou ik en hopelijk met mij nog meer mensen eens meer willen weten van
Ivan de Bree.

Liefhebbers voor een nieuw shirt aanmelden (uiterlijk 18 maart) bij:
Henk van der Velden
veldenhenk@zeelandnet.nl

gr. Matthijs
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Naast de badminton heb ik natuurlijk ook nog een leven, een leven waarin
gewerkt wordt als politieagent en waarin er nog tijd is voor andere sporten
zoals hardlopen, mountainbiken en computers repareren. Heel veel computers repareren! Ik heb namelijk een eigen computer reparatie bedrijf:
Tange Computers. Dit heb ik in 2013 opgericht en repareer en verkoop
computers. Ik zal niet al te veel reclame maken, maar ik zou eens een
kijkje nemen op de website: www.tangecomputers.nl.
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Nieuws van de ledenadministratie

Nieuws uit de competitie Pluumpje 2

Het bestuur is blij verrast dat er weer enkele nieuwe aanmeldingen zijn en
relatief weinig afmeldingen.

Beste Pluumers,

Ook op de woensdag avond is het weer gezellig druk.
De nieuwe aanmeldingen bij de jeugd zijn:
Jente Oreel
Berit van Dam
Jordy Slingerland
Dientje Kreeft
Joost Hugense.
Als seniorleden zijn nieuw aangemeld:
Jolanda Westerweele
Wouter Phaff
Annet van Damme.
De Jeugdleden die hun lidmaatschap hebben beëindigd zijn:
Joni Rensen.
Bij de seniorenleden zijn er op dit moment geen afmeldingen
Alle nieuwe leden van harte welkom en een sportieve tijd bij onze leuke
club T’Pluumpje.

Nadat het leed weer geleden was en heel het team weer topfit aan de
wedstrijden kon verschijnen, hebben we met z’n allen een inhaalrace ingezet. Met nog 6 wedstrijden te gaan, konden we immers nog best veel
punten halen.
In de wedstrijd tegen BC Zeeland lukte dat aardig, 8-0 was de stand,
maar BC Zeeland werd ook gekweld door blessures en moest ook veel
invallers regelen. Nog net voor de kerst speelden we tegen SVNB. De
vorige keer was ons dit niet zo goed bekomen, dus voor deze wedstrijd
waren we extra scherp. Dat leverde dan ook heel wat op; 5-3 was de
stand, al heel wat beter dan de 8-0 van de vorige keer. We stonden er nu
echt als een team en dat gaf een goed gevoel.
Na de feestdagen ging de competitie verder. Eerst tegen Zierikzee wat we
helaas verloren met 6-2 maar waar meer in had gezeten en daarna tegen
Terneuzen die echt een maatje te groot voor ons waren, 8-0. Met nog 2
wedstrijden te gaan hebben wij ons als doel gesteld om toch vóór Sjuttel
te eindigen op de ranglijst. De vorige jaren lukte dat steeds net niet en
kwamen we 1 of 2 punten tekort. Tegen Rillandia hebben we erg goed
gespeeld, leuke partijen en we konden met 5-3 dan ook erg tevreden zijn.
Tenslotte nog de wedstrijd tegen Astroïden. Daar moesten echt nog punten gepakt worden, wilden wij ons doel kunnen bereiken. En dat lukte! We
hebben alles uit de kast gehaald en met een prachtig resultaat van 5-3
(waar we de vorige keer 5-3 verloren) hadden we onze 6e plaats veilig
gesteld. We blijven volgend jaar in de 3e klasse! Voor ons echt een prestatie.
Om in het ritme van wedstrijden te blijven, spelen we mee in de bekercompetitie, waar onder meer Shuttel 1 en 2 en Astroïden onze tegenstanders zullen zijn.
Meer over deze wedstrijden leest u in de volgende Pluumer!
Groetjes namens heel Pluumpje 2
Mischa Gijzel

Kees Tramper ledenadministratie.
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Clubshirts
Heel de vereniging in het rood.
Wil jij ook een shirt aanschaffen?
Dit zijn de prijzen:
T-shirt kids/senior

€

7,50

Dames/heren polo

€ 17,00

Dames/heren competitie shirt

€ 40,00

Nieuwe leden die hun contributie hebben betaald, kunnen
een shirt krijgen door zich op de speelavond te melden bij
Henk van der Velden (senioren)of bij Eric Noordhoek
(junioren)
Bestellen/ passen?
Hiervoor kun je terecht bij:
Senioren
Henk van der Velden
veldenhenk@zeelandnet.nl
Junioren:
Eric Noordhoek
0113-216747
 e.noordhoek@bestevaer.nl

15

16

Buiten de lijnen

Buiten de lijnen (vervolg)

Het is al weer een aantal maanden geleden dat we afscheid namen van
2014. Voor het eerst de jaarwisseling gevierd bij Sharon en Paul thuis. U
weet wel, ook van de badminton. Dit samen met de ouders van Paul en
Maarten, de broer van Paul. Het was een ontzettende gezellige avond.
Deze avond ben ik er dan ook achter gekomen dat ik niet de enige ben
die goed kan sjoelen. Sterker nog, er zijn kennissen die het zelfs beter
kunnen. Ik laat mij er verder niet over uit maar het frustreerde mij wel.
Vooral de manier hoe. Maar het maakte de avond er zeker niet ongezelliger op. Toen wij in 2015 beland waren was het idee geopperd om wensballonnen te ontsteken en deze een reis te gunnen. Nu had ik deze ooit
eens mee genomen naar Kroatië. De gebruiksaanwijzing gelezen en uiteindelijk heb ik ze niet gebruikt. Het komt namelijk hier op neer. Je mag
deze alleen maar ontsteken in een omgeving met heel veel water rond je
heen. Je moet zelf op een soort klein eilandje staan, geen wind, geen huizen, geen bossen, geen beesten, kortom, je kunt ze beter in de verpakking laten zitten. Maar goed het moest natuurlijk toch gebeuren in 2015.
Het regende, het waaide en het was koud. Kortom, alle ingrediënten om
het niet te doen. We hadden 3 ballonnen, nat lont, een aansteker, en bibberende mensen. Ballon 1, haalde niet eens de dakgoot. Ballon 2, ging
net over het dak heen maar bleef aan de andere kant van het dak hangen. Ik zag de brandweer al staan in de straat. Dat ging gelukkig maar net
goed! Ballon 3, gaf zich niet zomaar gewonnen maar uiteindelijk na een
kwartier met als vertrekpunt het midden van de straat werd dit de topper.
Wat hebben we een lol gehad met z’n allen. 1 Ballon en drie wensen, dat
gaat natuurlijk niet. Dus ik ben benieuwd welke er in vervulling gaat.

Hoe ziet het jaar er uit? Nou dat is voor mijn doen best bijzonder. We zijn
niet meer zo afhankelijk van kinderen en dus ook niet van de hoogseizoenen. Dat biedt dus mogelijkheden. Gelijk de eerste week van 2015 maar
een Hotel in Ermelo gepakt met een dagje Amersfoort er bij en een bezoek aan het Paleis het Loo de volgende dag. In Amersfoort voor 40 euro
drie gangen Mexicaans gegeten. Dat was echt top! En veel!
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In Het Loo was een tentoonstelling van Grace Kelly. Bijzonder interessant
en mooi opgezet zo in het paleis.

Buiten de lijnen (vervolg)

Buiten de lijnen (vervolg)

Het mooie was dat we ook het paleis konden bezoeken. Wat een doolhof.

Elk jaar willen we weer wat anders. Dat is nog best lastig. Je hebt maar
twee weken. Wil je niet vliegen maar toch ver weg, dan moet je niet de
caravan nemen. Hoe makkelijk dit ook is, opschieten doet het natuurlijk
niet met zo’n ding er achter. Of je moet gek gaan doen. We hadden wat
ideetjes op de vakantiebeurs op willen doen maar dat is helaas wat tegen
gevallen. Wat ons hier opviel was dat heel veel organisaties gebruik maken van studenten. Stuk voor stuk erg aardig en vriendelijk maar net niet
het fijne weten wat jij wilt weten. Gevolg, zelf toch maar thuis weer gaan
googlen. We konden het ook niet over ons hart verkrijgen om de caravan
in de stalling te laten staan dit jaar. We hebben nu het idee opgevat om in
het voorseizoen naar Engeland te gaan met de caravan. We gaan dit
doen in een soort van rondreis met af en toe een paar dagen rust / uitstapjes. Op onze lijst staan onder andere de krijtrotsen bij Dover. City trip
Londen. Bezoek aan het graf van Lady Di. York.

Helaas waren ze aan de tuinen bezig dus dat was wel een beetje jammer. Het hotel op zich was perfect maar de kamer had nou niet het beste
uitzicht. Het raam zat achter ons bed en zat best hoog. Dus eigenlijk helemaal geen uitzicht naar buiten. Goed, het was dan ook low-budget. Vervelend wel was dat we 1 hoog lagen en er onder ons raam door de nachtploeg een pauze was ingelast van een half uur. Dat was natuurlijk heel
gezellig maar voor ons was het niet echt een succes om 02:30 u. Ik zat
nog even te denken om een glas met water om te draaien vanuit het raam
maar ik kon niet goed waarnemen hoe groot en sterk het personeel was.
Voor hetzelfde geld staan ze aan je deur en dan? Na een half uur ergernis
was het gelukkig over en konden we onze nachtrust hervatten. Uiteindelijk
was het wel een top weekend en kun je er ook wel weer om lachen.
Maar goed wat gaan we verder het komende jaar doen? We hebben een
budget, elk jaar weer.
Vakantiedagen zijn er genoeg. We hebben dan ook besloten om niet 1
keer 3 weken te gaan maar 2 keer 2 weken. Dat is een week meer maar
wel voor dezelfde prijs. Dit is het grote voordeel als je buiten het seizoen
kan. Echt belachelijk wat dat scheelt.

En natuurlijk al hetgeen we onderweg nog gaan tegen komen. Ik heb
geen flauw idee wat we gaan tegenkomen en laten het dan ook gewoon
over ons heen komen. Het is immers een soort van verkenning. Als het
bevalt dan kunnen we later altijd nog een keer terug gaan. Daar wij natuurlijk ook wel van een beetje mooi weer houden. Hebben we besloten
om in het naseizoen twee weken naar Spanje te gaan. Dit doen we zonder caravan maar gaan wel naar een camping. We hebben daar een lodgetent gehuurd. Nog geen 300,00 euro zijn we hier voor twee volle weken
aan kwijt. Wanneer ik dit met de caravan zou doen ben ik aan tol geen
100 maar 200 euro kwijt, brandstof bijna het dubbele meer kwijt en dan
nog de hoofdprijs voor een staanplaats, zeg 14 keer 40,00 euro, reken
maar uit. We hebben in beiden vakanties aangegeven, wie kan en wil is
van harte welkom en anders zijn we gewoon samen met ons tweetjes.
Overigens zijn beide bestemmingen voor ons nog erg nieuw en zal de
komende weken gespendeerd worden aan wat er allemaal te doen is in
de omgeving. Verder blijft het een uitdaging om binnen het budget te blijven uiteraard . Het nadeel van Engeland is bijvoorbeeld de overtocht. Ga
je met de boot overdag. Dan kost dit dik 300,00 euro. Heb je het er voor
over om rond 03:00 uur te willen varen, scheelt je dit al snel 100,00 euro.
Pak je bijvoorbeeld de volledige tolweg of neem je ook wat toeristische
routes. Dit zijn de leuke dingen om uit te zoeken en geld mee te verdienen. Ongetwijfeld in een volgend verslag, zal ik een stuk verder zijn.
Wilco Kouwenhoven.
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Grand Prix Jeugdtoernooi
Inleveren kopij

18 april
voor 29 mei

WENST U VEEL SPEELPLEZIER TOE.

Corrie Paauwe via
pluum@zeelandnet.nl

Kijk voor nog meer informatie op
www.pluumpje.nl
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