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hebben weinig aandacht voor de za-
ken die voordien van belang waren 
(De JSF-affaire, het demissionaire 
kabinet en ga zo maar door). Neder-
land is collectief geschokt en boos: 
mannen, vrouwen en kinderen, sym-
pathisant van Pim of juist niet, tonen 
gezamenlijk hun woede, hun onbe-
grip en hun verdriet over een gebeur-
tenis die evenals het slachtoffer on-
gekend is voor Nederlandse begrip-
pen. Op een andere manier zag je 
dat Nederland soortgelijke trekken 
vertoonde na het drama in Enschede 
en in Volendam. Verdriet, medeleven 
dan wel onbegrip verenigt klaarblijke-
lijk.  
 
Laten wij dit gevoel als club ook vast-
houden met betrekking tot Erika. En 
voor diegene die om welke reden 
dan ook niet in staat is om naar Erika 
te gaan: een kaartje is zo gestuurd, 
een belletje is zo gepleegd….(het 
adres en het telefoon-nummer staan 
op onze website 
(www.bcsteenderen.myweb.nl).  
 
 
Lex  

Tja, dan heb je een stukje voorbe-
reid, zo eind april, en dan neem je 
reeds een voorschot op de periode 
tussen schrijven en verspreiding. 
Mijn stukje ging natuurlijk over het 
onbegrijpelijke noodlot dat Erika eni-
ge weken getroffen heeft, de lange 
revalidatieperiode die hier aan ver-
bonden zal zijn en de desondanks 
plezierige constatering dat een aantal 
leden van onze club Erika regelmatig 
(mede namens de club) bezoekt. 
Daarnaast ging mijn stukje over het 
kampioenschap van team 2, de 
polo’s van het Kniphuus, het nade-
rende afscheid van Jeroen en de 
zoektocht naar een nieuwe trainer, 
de ladder die wij beklommen hebben, 
de blok die van start gegaan is en 
natuurlijk ook een paar woorden over 
de reeds gestarte kabinetsformatie, 
die onder invloed van Pim een onge-
kende verandering zou hebben on-
dergaan. Enigszins profetische woor-
den, maar op een volstrekt andere 
manier bedoeld. 
 
Na de laffe moord op een voor Ne-
derland uniek persoon wordt een he-
leboel relatief: je ziet ook dat Neder-
land de eerste weken met weinig an-

dere dingen bezig is.  
Verkiezingscampagnes 
worden gestaakt, de media 4 
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HERINNERING 
CONTRIBUTIE 

 
Aan allen die de contributie 

voor het jaar 2002 nog niet of 
nog niet volledig hebben be-

taald : 
Dringend verzoek dit alsnog te 

verzorgen !!! 
 

Namens de penningmeester, 
bedankt. 

  
Dag allemaal, 
 
Er is gevraagd om een stukje in het 
clubblad te schrijven. 
Daarom dacht ik laat ik bij deze rea-
geren. 
Zoals jullie weten ben ik de nieuwe 
penningmeester(es) van  
de vereninging dus ik probeer de 
contributie's te innen. 
Marjo heeft me het een en ander uit-
gelegd hoe dat werkt, 
maar na controle van de boek-
houding zie ik dat zij het niet gemak-
kelijk 
heeft gehad. Je moet er wel flink 
achteraan om de contributie 
binnen te halen. 
Ik zal mijn uiterste best doen om het 
net zo goed als Marjo te doen. 
Ben al flink bezig met de werkzaam-
heden en ik hoop natuurlijk op  
jullie medewerking opdat alles zo 
goed mogelijk verloopt. 
Betaal op tijd  dat bespaart veel tijd. 
Ik vind het heel gezellig bij onze 
vereninging en hoop er nog lang  
te mogen blijven spelen en natuurlijk 
het een en ander te mogen doen. 
  

Groetjes van Dikkie Taan-
kink  
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 Verjaardagen  mei … augustus 
 
Erika Joossen   10-05-1965 
Stefan Jansen  17-05-1964 
Joke van Rooij  29-05-1950 
Ronnie Rijkaart  29-05-1966 
Mascha Gebbink  07-06-1971 
Ria ter Beek   08-06-1962 
Lisette van der Weijden 13-06-1974 
Marjo Baars   17-06-1963 
Erik Baars   19-06-1984 
Bert Wisselink  26-06-1954 
Lisenka van Gogh  23-07-1962 
Marius Lamers  25-07-1965 
Jeroen Beelen  01-08-1977 
Yvonne Mennink  18-08-1958 
 
Van harte gefeliciteerd ! 

Jarigen
 

!!! Kopij van de teams !!! 
 
Het is de bedoeling dat elk team voor elk 
clubblad kopij levert. Anders zijn het altijd 
de zelfde mensen die het materiaal voor 
het clubblad moeten verzorgen !!! 
Binnen het team kun je met elkaar wel 
bepalen wie wanneer iets aanlevert. 
In principe wil ik graag ... 
 voor het mei-clubblad  eind april, 
 voor het augustus-clubblad  eind juli, 
 voor het december-clubblad  eind no-
vember kopij ontvangen !!! 
 
Het hoeft natuurlijk niet per sé over de 
competitie te gaan... 
 
Al vast bedankt voor jullie 
medewerking,        

André 

Weliswaar is badminton geen sport die het 
van de dure kleren of trendgevoelige attribu-
ten moet hebben - menig topspeler zweert 
nog bij een houten racket met kattendarm - 
toch signaleren wij hier en daar (vooral op het 
Internet!) de nodige interessante noviteiten:  
 

 

 

 

 

De 
Shuttle Machine 
Nu we toch met noviteiten bezig zijn, wat 
denk je dat op het bovenstaande plaatje te 
zien is? Het nieuwste van het nieuwste op het 
gebied van training, uniek in de wereld: The 
Shuttle Machine For Badminton 

"This machine opens new possibilities for 
both the trainer and the player to use their 
knowledge to make the training even more 
effective. 
The trainer gets more time for player analysis, 
possibilities to measure the players condition, 
precision, speed objectively and train the 
players reaction time in a new way. The 
player can train netplay, interval training, 
measure and train stroke precision and much 
more! 
The Shuttle Machine can also be used to 
raise the tempo in doubletraining" 

Het lijkt ons alleen zo ongezellig...  
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Weliswaar een beetje laat… 
 
Bij de voorbereiding van het vorige 
clubblad was het kaartje op het prik-
bord in de hal blijven hangen. 
 
Desalniettemin nog van harte gefeli-
citeerd met de geboorte van jullie 
Sieb. 
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Badminton clubs in Nederland... 
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Molenweg 7a 
7223 DN  Baak 

Tel.: 0575-442067 
 

Alleen volgens afspraak 
(ook ‘s avonds) 

 
Tevens zonnebank. 

Afscheid van Jeroen. 
 
Jeroen Beelen, die voor onze club al 
weer ca. 3 jaar de trainingen heeft 
verzorgd gaat ons verlaten als trai-
ner. Hij heeft al die tijd met veel inzet 
en motivatie er voor gezorgd dat de 
diverse teams zo goed mogelijk voor 
de dag kwamen in de competitie. 
Dat leverde 2 kampioenschappen 
op: team 1 in seizoen 2000-2001 en 
team 2 in seizoen 2001-2002. 
Daarnaast was (en blijft) Jeroen ook 
lid van onze club. 
Jeroen, erg bedankt voor je inzet. 
 
Hierdoor ontstaat natuurlijk een pro-
bleem voor de club, omdat we op 
zoek moeten naar een vervanger. 
Dit is een probleem dat alle vereni-
gingen kennen. Het zal dan ook niet 
gemakkelijk zijn iemand aan ons te 
binden. Het bestuur is al enige tijd 
driftig op zoek. 
 

Afschei
d van J

eroen 



10 

Nieuwe
 leden 

? 



Doel  
Het doel van het experiment was om, 
na bestudering van de evaluatie van 
het '5 games to 7' systeem, om uit-
eindelijk te komen tot de definitieve 
invoering van dit systeem. Daartoe is 
een tweederde meerderheid nodig in 
de IBF vergadering (een dergelijke 
meerderheid is nodig bij elke spelre-
gelwijziging). Aangezien op 12 mei 
j.l.,in de Algemene Vergadering van 
de IBF, bleek dat er geen tweederde 
meerderheid was voor het '5 games 
to 7' systeem heeft de IBF Council 
(het bestuur) de volmacht gekregen 
om op 18 mei 2002 een definitieve 
beslissing te nemen. Overigens la-
gen op 12 mei j.l. enkele amende-
menten voor (o.a. 5 x 9) en had de 
EBU in haar jaarlijkse vergadering 
aangegeven in ieder geval niet terug 
te willen naar de oude puntentelling. 
 
De Uitkomst  
Tot veler (en ook onze) verrassing is 
op 18 mei j.l. besloten (12 tegen 8) in 
de IBF Council meeting dat de pun-
tentelling binnen de badmintonsport 
op 2 spelonderdelen veranderd 
wordt, namelijk: 
 
Gemengddubbelspel: 3 games tot 11 
punten 
Damesdubbelspel: 3 games 
tot 11 punten 

 
Het verdwijnen van '5 games to 7'  
 
(bron : NBB) 
 
29/05/2002 : De NBB besluit, met 
gemengde gevoelens, de IBF te vol-
gen en terug te keren naar het oude 
scoresysteem. 
Achtergrond 
Op 12 mei j.l. eindigde de experimen-
tele periode van het '5 games to 7' 
puntentellingsysteem. Om badminton 
attractiever te maken bij een groter 
publiek en ook aantrekkelijker te ma-
ken voor de media werd ruim 1 jaar 
geleden besloten, door de IBF, een 
experiment te houden met het '5 ga-
mes to 7' systeem. In de experimen-
tele periode werden alle Grand Prix 
toernooien, EBU toernooien als ook 
internationale landenwedstrijden vol-
gens dit systeem gespeeld. De IBF 
adviseerde de landen ook hun natio-
nale (top) competitie te gaan spelen 
volgens het '5 games to 7' systeem. 
De Nederlandse Badminton Bond 
besloot aan het experiment mee te 
doen. De Bondscompetitie, als ook 
de landelijke evenementen werden 
volgens het '5 games to 7' gespeeld. 
Van de districten zijn er vorig jaar 4 
overgegaan op het '5 games to 7' 
systeem. De andere 4 hebben de 
oude telling gehandhaafd. 
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De Bondscommissie Wedstrijdwezen 
(BCW) heeft zich ook beraad op de 
situatie, namelijk door te overleggen 
met de Districts Commissies Wed-
strijdwezen, op 27 mei j.l. Dit heeft 
het volgende opgeleverd: 
De wedstrijden in de Bonds-
competitie, als ook de landelijke eve-
nementen en de circuittoernooien 
(Junior Master en Satellite), zullen in 
het komende seizoen worden ge-
speeld volgens de door de IBF be-
paalde puntentelling. Voor de wed-
strijden in de Bondscompetitie geldt 
dat in het Bondscompetitie-reglement 
is opgenomen dat alle wedstrijden 
van de Bondscompetitie moeten wor-
den gespeeld volgens de geldende 
spelregels. Nu de IBF deze heeft ge-
wijzigd kan de NBB niet anders dan 
volgen.  
 
In het basis reglement districtscom-
petitie is het artikel dat stelt dat ‘de 
wedstrijden volgens de geldende 
spelregels gespeeld moeten worden’ 
een Dispensatie artikel. Dit maakt het 
voor districten mogelijk, uitgaande 
van het feit dat het betreffende artikel 
ook een dispensatie artikel is, om het 
'5 games to 7' komend seizoen te 
blijven spelen. 
 
In de vergadering van de Districts 
Commissies Wedstrijdwezen op 27 

 
De andere 3 spelonderdelen blijven 
ongewijzigd, te weten: 
Damesenkelspel: 3 games tot 11 
punten 
Herenenkelspel: 3 games tot 15 pun-
ten 
Herendubbelspel: 3 games tot 15 
punten 
 
Het Bondsbestuur heeft deze zaak 
behandeld in haar vergadering van 
21 mei j.l. met als uitkomst dat het 
bestuur van mening is dat het volgen 
van de IBF de enige verstandige op-
tie is. Hierdoor worden topspelers 
niet ‘belast’ met het spelen volgens 2 
verschillende puntentellingen. Het 
moge duidelijk zijn dat ook het 
Bondsbestuur de gang van zaken 
betreurt maar de beslissing ligt er nu 
eenmaal en daar kan op dit moment 
niets aan veranderd worden (wellicht 
na de Olympische Spelen in 2004 
wel). 
 
De BCW was uiteraard benieuwd 
naar de argumentatie van het spelen 
van 3 games tot 11 in het Gemengd-
dubbelspel en Dames-ubbelspel. De 
motivatie van de IBF voor deze tel-
ling is dat het al een beetje in de rich-

ting van een nieuw systeem 
gaat (5 x 9 of 5 x 7).  
 12 



gangsjaar, gespeeld kunnen worden 
volgens het '5 games to 7' systeem.  
 
De unanimiteit wordt dus weliswaar 
onderschreven maar het is niet uitge-
sloten dat het komende seizoen er in 
één of meer districten toch volgens 
het '5 games to 7' systeem wordt ge-
speeld. Een seizoen later zullen alle 
districten dan dezelfde, door de IBF 
bepaalde, puntentelling hanteren. 
 
 

mei j.l is de wens uitgesproken om in 
alle Districtscompetities volgens de-
zelfde puntentelling te spelen. Vier 
van de acht districten speelden nog 
via het de oude puntentelling en deze 
vier zullen de IBF beslissing sowieso 
volgen. De vier andere districten kun-
nen zich in principe vinden in unani-
miteit op dit punt maar in de komen-
de Districts Ledenvergadering staat 
het punt op de agenda en men sluit 
niet uit dat daar wordt besloten om 
het '5 games to 7' te handhaven. 
 
Mede gezien het feit dat verenigin-
gen (uitgaande van het '5 games to 7' 
systeem) per wedstrijd de zaal 45 
minuten minder hebben ingehuurd 
kun je stellen dat behoorlijk bestuur 
inhoudt dat een districtsbestuur daar 
rekening mee houdt. En dus zou er 
komend seizoen dan nog, als over- 13 
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Eindstanden competitieseizoen 2001-2002. 
2e klasse afdeling 5 
 
1 Eefde 1 14 26 83 29 
2 Seepaerd 1 14 20 74 38 
3 Pluumke ‘67 14 19 69 43 
4 LBC 2  14 18 64 48 
5 Doesburg 6 14 11 49 63 
6 Steenderen 1 14 11 46 66 
7 Lochem 2 14 6 36 76 
8 Rianto 2 14 1 27 85 

4e klasse afdeling 8 
 
1 LBC 5  16 29 93 35 
2 Euro 2  16 28 95 33 
3 Phido 6 16 20 73 55 
4 Wehl 4 16 19 69 59 
5 Rianto 4 16 17 71 57 
6 Yapton 3 16 12 57 71 
7 Steenderen 3 16 10 44 84 
8 Thuve 4 16 9 45 83 
9 Lochem 5 16 0 29 99 

4e klasse afdeling 9 
 
1 Steenderen 2 16 28 88 40 
2 Doesburg 8 16 25 86 42 
3 Euro 3  16 23 75 53 
4 Zuidveen 2 16 21 71 57 
5 Thuve 5 16 14 62 66 
6 Ruurlo 2 16 11 50 78 
7 Didam 7 16 10 57 71 
8 Grol 3  16 7 43 85 
9 Yapton 4 16 5 44 84 

4e klasse afdeling 11 
 
1 Seepaerd 2 16 30 102 26 
2 Zuidveen 1 16 27 100 28 
3 Eefde 4 16 19 70 58 
4 LBC 3  16 19 69 59 
5 Flash 1 16 16 62 66 
6 Wehl 3 16 15 63 65 
7 Rianto 5 16 13 50 78 
8 Lochem 6 16 3 34 94 
9 Steenderen 4 16 2 26 102 

Rekreanten klasse 3ZA 
 
1 Wehl 2 8 12 44 20 
2 Dynamo 2 8 11 45 19 
3 Rianto 3 8 9 35 29 
4 Flash 2       8 8 25 39 
5 Steenderen 1 8 0 11 53              



 

53               



 
Bezoek aan Erika 

 
 
Op 28 mei 2002 zijn Lex en ik bij 
Erika op bezoek geweest in revali-
datiecentrum “Klimmendaal”.  
Om 20.00 uur kwamen we aan. Mijn 
eerste indruk was erg goed. Ik had 
van anderen gehoord dat het wat 
praten betreft nog moeizaam ging, 
maar wat schetste mijn verbazing, 
dat ging nu hartstikke goed. Naar 
mijn idee praat ze niet anders dan 
voor haar beroerte. Zelf vindt ze nog 
dat ze zachtjes praat, maar dat ze 
toch vooruit is gegaan. 
 
Erika gaat 1 dag in het weekeinde 
naar huis, eerst een paar uurtjes en 
nu wat langer. 
Momenteel heeft ze nog een oude 
rolstoel maar ze krijgt binnenkort een 
nieuwe welke veel soepeler te bedie-
nen zal zijn. 
 
Erika heeft gezellige huisgenoten en 
gelukkig maar, zegt ze, want je gaat 
er dagelijks mee om. 
‘s Morgens om 09.00 uur begint haar 
therapie en dit gaat de hele dag door 
tot 17.00 uur. 

Naar haar eigen zeggen, 
gaat dit steeds beter en 

haar streven is dan ook om in sep-
tember weer naar huis te kunnen 
gaan. 
 
Ook was ze ook erg benieuwd naar 
hoe het met de blokcompetitie gaat 
en ze wil graag op 
27 juni a.s. komen op de laatste 
speelavond komen, waarop tevens 
de prijsuitreiking van de blok plaats-
vindt. 
 
Erika, tot gauw, 
 
 
Sandra van Oosten  
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Grote Club Actie. 
 
Jaarlijks wordt de landelijke Grote 
Club Actie georganiseerd. Deze actie 
is erop gericht om verenigingen de 
mogelijkheid te bieden hun kas aan 
te vullen. Nou kan onze club best 
een beetje aanvulling gebruiken dus 
hebben we besloten dit jaar deel te 
nemen aan deze actie. De minimale 
afname is 100 loten, dus redeneer-
den we dat het met 40 leden haal-
baar moet zijn deze loten aan de 
man te brengen. Als ieder lid 2 of 3 
loten afneemt en deze hetzij zelf 
houdt dan wel doorverkoopt zou de 



verenigingskas met € 200,= groeien, 
dat is toch de moeite waard!  
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
De vereniging schaft de loten aan 
voor € 0,50 en deze worden verkocht 
voor € 2,50 (vorig jaar kostten de lo-
ten f. 6,-). Er worden gratis verkoper-
pakketten beschikbaar gesteld (onze 
club ontvangt daarvan 20 stuks) 
waarmee men de voorverkoop in 
kan. Deze voorverkoop start op 14 
september, de trekking is op 14 no-
vember. Blijkt tijdens de voorverkoop 
dat we meer loten kunnen afzetten 
dan kunnen we loten nabestellen 
(steeds een veelvoud van 25 stuks).  
 
Wat valt er te winnen?  
1e prijs: € 100.000,= belastingvrij 
2e prijs: € 10.000,= belastingvrij  
3e prijs: 17-daagse droomreis naar 
Bali voor 2 personen  
4e t/m 6e prijs: 8-daagse strandva-
kantie aan de Turkse Rivièra voor 
4 personen.  
7 t/m 11e prijs: weekendje Disney-
land Parijs voor 4 personen  
12 t/m 15e prijs: 3-daagse minicrui-
se 2 personen naar Newcastle in 
Engeland  
16e t/m 20e prijs: digitale Minolta 
camera  
21e t/m 25e prijs: hypermodern pre-

paid Nokia mobieltje  
 
Verder vallen er nog prijzen op basis 
van aantal laatste cijfers goed: 
laatste 2 goed:  €  5,= 
laatste 4 goed:  miweek / 
weekendverblijf voor 4 personen 
bij Landal Greenparks  
laatste 5 goed:  € 250,= 
laatste 6 goed:  € 500,= 
 
Bovendien biedt elk lot kortingen bij 
Landal Greenparks en Wehkamp. 
 
Al met al toch zeer de moeite waard 
en de ervaring bij andere clubs heeft 
geleerd dat de loten goed ‘te slijten’ 
zijn. Het bestuur hoopt dan ook dat 
we met z’n allen meewerken aan de-
ze actie en daarmee een extra steen-
tje bijdrage aan onze club. We zullen 
iedereen nog persoonlijk benaderen 
met het verzoek een aantal loten af 
te nemen. Uiteraard ben je van harte 
welkom om jezelf bij Sylvia op te ge-
ven als lotenverkoper dan wel als 
lotenafnemer! 
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Puzzel 

Puzzel
 

 
Horizontaal. 
 
1. Kipburgers.(12) 
6. De vraagstukken die 
we niet konden op-
lossen.(7) 
9. Hij scheen niet 
deskundig te zijn.(4) 
10. Voor de helft is ze 
ook ouder.(4) 
11. Serieuze jongen.
(5) 
12. Kaartje aan een 
stuk stof.(6) 
15. Een zwemvogel is 
daar gelijk.(6) 
18. Het gevoel dat 
iedereen er weg van is.
(11) 
19. Ziekenbezoek.(6) 
21. De kleur van de 
spil.(6) 
22. Maakte een put in 
de plaat.(5) 
23. Prijs voor een 
klaverjasser.(4) 
25. Daar drinken ze 
Franse koffie.(4) 
27. Sport voor doetjes.
(7) 
28. Apparaat om de hartstocht te stillen.(12) 
 
Verticaal. 
 
1. Brenger van een beetje lof.(4) 
2. Bedriegen van alle kanten.(6) 
3. In de grond een overdreven hiaat.(6) 
4. Raadselachtige masten.(4) 
5. Vissengedicht over vogels.(12) 

7. Zorgt voor een vurige latrelatie.
(11) 
8. Die vrouwen spreken goed over 18 

de toekomst.(12) 
13. Die klieren zijn actief in de zuivel.(5) 
14. Zo slordig komt niet van pas.(5) 
16. Die dieren ondersteunen de schil-
derkunst.(5) 
17. Onbekende op het kerkhof.(5) 
20. Binnenplaats die ook aan zee voorkomt.
(6) 
21. De terugtocht van een kant-en-klare 
planeet.(6) 
24. Hij regeert oliedom.(4) 
26. Baan waarin bloed vloeit.(4) 



Oplossing van de woordzoeker uit het vorige BCS Mag azine. 
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snel gevonden: de band begon pas 
om 23.30 te spelen, daar konden we 
wel rekening mee houden.  
Vesting de Bronsbergen was de plek 
waar het zou gebeuren. 
Op donderdagavond hadden we al 
gehoord dat nog meer mensen van 
onze club het plan hadden opgevat 
om daar te gaan eten, maar daar is 
ruimte genoeg (dachten we) je hoeft 
elkaar helemaal in de weg te zitten. 
Eerst zijn we naar de Cuba-bar 
gegaan en lekker wat gedronken, 
onder ander een echt Coronabiertje. 
Daarna naar boven naar het 
restaurant en jawel daar zaten Joke 
en Bart precies naast onze tafel. 
Behalve wat gezellige pianomuziek, 
waarvoor Bart steeds een 
bescheiden applaus kreeg, hebben 
we weinig last van hen gehad, en zij 
hopelijk ook niet van ons. Wie weet 
houden we er nog een paar 
recratiespelers aan over, want de 
heren aan de tafel naast ons hadden 
wel interesse. 
Heerlijk gegeten en daarna nog bij de 
open haard een kopje koffie. 
Toch nog een afzakkertje in de 
Cuba-bar, met voor Stephan een 
echt Havanna! 
En nu op naar de derde klasse…..  
 
Groeten van Maria , Stephan, Marja, 

Adriaan,Trudy. 

      
Van het tweede team, 
 
Spannend was het toch nog wel de 
laatste competitieavond. 
Zouden we kampioen worden? Zou 
er dan een rondrit op een platte 
wagen geregeld zijn? 
Een ontvangst op het gemeentehuis? 
Juichende clubgenoten? 
We waren overal op voorbereid, 
nette kleding voor het geval dat….. 
Kampioen zijn we geworden, geen 
rondrit door het dorp, geen ontvangst 
door de burgemeester, maar wel 
bloemen en attenties, felicitaties en 
jawel…Champagne van de trainer! 
Bedankt allemaal, het was geweldig 
om kampioen te worden! 
Na alle emoties en spanning zijn we 
met het team uit eten geweest om 
het kampioenschap te vieren. 
Natuurlijk was het nogal een gedoe 
voor de datum (iemand vergat dat 
zijn dochter jarig was op de geplande 
datum….!) vastgesteld was. 
Agenda’s vergeten, op donderdag 
andere bezigheden, bellen, en ja 
hoor 3 mei kwam als ideale datum 
naar voren. Misschien niet voor 
allemaal echt ideaal want er speelde 
op  die datum ook nog een Ierse 

band bij Heezen, waar 
Adriaan graag naartoe 
wilde. Een oplossing was 20 

Van he
t tweed

e team
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Concep
t comp

etitie 

Concept indeling competitieseizoen 2002-2003. 
2e klasse afdeling 5 
 
Thuve  2 p (Duiven) 
LBC’72 2 (Lichtenvoorde) 
Pluumke ‘67 4 (Winterswijk) 
Steenderen 1 
Doesburg  6 
Poona  3 (Gaanderen) 
Shuttle-Up 1 p (Aalten) 
Lochem 2 

3e klasse afdeling 8 
 
Rianto  3 (Zutphen) 
Seepaerd 2 p (‘s Heerenberg) 
Poona  5 (Gaanderen) 
Rijnwaarden 1 (Herwen en Aerdt) 
Yapton 1 d (Eibergen) 
Steenderen 2 p 
UBC  6 (Ulft) 
Eefde  2 p 
 

4e klasse afdeling 8 
 
Steenderen 3 
Wehl  4 
Lochem 3 d 
Eefde  3 
Rianto  4 (Zutphen) 
Phido  6 (Doetinchem) 
Babo  1 (Borculo) 
Grol  2 (Groenlo 
HBC  2 (Hengelo) 

4e klasse afdeling 11 
Wehl  3 
Eefde  4 
Didam  8 n 
Zevenaar 4 
Flash  1 (Vorden) 
Steenderen 4 
Rianto  5 (Zutphen) 
Euro  4 (Dinxperlo) 

Rekreanten klasse  
 
Nog niet bekend ... 

Afkortingen: 
p gepromoveerd naar deze klasse 
d gedegradeerd naar deze klasse 
n nieuw tream 





 
Onlangs, op 18 
april, was het zo-
ver. De club werd 
geheel in het nieuw 
gestoken door kap-
salon/zonnekelder 
het Kniphuus uit 
Baak. 
 
Mira Samberg en 
haar man waren op 
deze avond bij ons 
te gast om getuige 
te zijn van het feit 
dat iedereen in een 
prachtige donker-
blauwe polo met 
opdruk van o.a. het 
Kniphuus-logo 
speelde.  
 
Was je van plan een dezer dagen je 

coupe te laten bijwerken, dan is het 
Kniphuus daarvoor het juiste adres. 
Zie ook de advertentie elders in dit 
blad. 
 
Daarnaast werden op deze avond 
ook nog eens de finales van de lad-
dercompetitie afgewerkt. 
Als slotstuk speelden Jan Takken en 
Jeroen Beelen de heren-single finale. 
Ze maakten er een waarachtig heel 
spannende partij van. Jeroen wist op 
de valreep met 3 tegen 2 
sets te winnen. 
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het Kni
phuus 

shirtspo
nsor 

Goltsteins Hofstede  1911 



Ledenl
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Enkele data: 
 
2001-2002: 
Distr. leden vergadering 11 juni 2002. 
Prijsuitreiking ‘BLOK’ 20 juni 2002. 
Laatste speelavond 27 juni 2002. 
 
2002-2003: 
Eerste speelavond  5 sept. 2002. 
Invitatietoernooi  12 dec. 2002 
   of 19 dec. 2002. 
Alg. leden vergadering 20 febr. 2003. 
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Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter  
Lex de Goede 
Esdoornstraat 6 
7221 GA  Steenderen 
Tel. 0575-451171 
 
Secretaris  
Sylvia Breukink 
De Eiken 8 
7221 GK  Steenderen 
Tel. 0575-452306 
 
Penningmeester  
Dikkie Taankink 
Kruijsakker 22 
6996 DL  Drempt 
Tel. 0313-475112 

 
Competitie leider  
André Saalmink 
Klingmakersdonk 243 
7326 GE  Apeldoorn 
Tel. 055-5422798 

 
Lid  
Sandra van Oosten 
De Eiken 5 
7221 GJ  Steenderen 
Tel. 0575-450412 
 

 
 
 

 
 
Toernooien  
Sandra van Oosten 
        
     
 
Clubblad  
André Saalmink 
     
 
 
Trainer  
 
??? 
 
 
 
 
Website  
http://www.bcsteenderen.myweb.nl 
Sylvia Breukink 
 
 
 
 
Sporthal  
‘t Hooge Wessel 
Prins Bernhardlaan 3 
7221 BA  Steenderen 
Tel. 0575-452263 
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Bestuu
r 





     Badminton Club Steenderen, clubblad nummer 6, Juni 2002. 

Vakantie, groeten uit …………….. 

 
Jouw vakantie-ervaringen in het volgende clubblad ? 

Laat van je horen! 


