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 Onder het motto “de jeugd 
heeft de toekomst” hopen 
we dan ook dat het aantal 
jeugdleden tenminste con-
stant zal blijven en liefst 
beheerst zal groeien om de 

noodzakelijke instroom ook bottom-up te 
laten plaatsvinden waardoor naast het 
plezier en enthousiasme dat de  jeugd 
van nature meedraagt de levensvatbaar-
heid van de vereniging als geheel voor 
de toekomst een nieuwe impuls krijgt. 
Het spreekt voor zich dat wij allen hier-
mee een verplichting op ons genomen 
hebben om er voor te zorgen dat de 
jeugd het een plezierige uitdaging blijft 
vinden om te komen. Zowel Jeroen als 
Jan en Sylvia hebben hier al handen en 
voeten aan gegeven door de jeugd goed 
op te vangen en de eerste beginselen 
aan te leren. Dit laat overigens onverlet 
dat anderen hier ook een bijdrage aan 
kunnen leveren. Voel je je geroepen, laat 
het weten zodat ook van jouw diensten 
gebruik kan worden gemaakt. 

 Ik wens iedereen 
afrondend alvast een 
heel plezierige kerst, 
voor de boffers een 
rustige vakantie, een 
heel fijne en veilige 
jaarwisseling, en al-
vast een heel goed en sportief 2003. 

  
 Lex 

Van de voorzitter 

Jonge geleerd, oud gedaan

  
 Het invitatietoernooi 
net achter de rug, de 
kerst in aantocht, het 
jaar al weer bijna ten 
einde. Het afgelopen 
jaar hebben we een 
aantal zaken zien 

passeren die de aandacht trokken: Erika 
die in april getroffen werd door een in-
farct maar inmiddels geluk-
kig weer thuis is, team 
twee dat promoveerde, de 
blok weer afgewerkt, voor 
het eerst toss-avonden 
geïntroduceerd, in mei af-
scheid genomen van 
Jeroen (die gelukkig ook na de 
zomerstop nog wilde blijven trainen in 
afwachting van een nieuwe trainer), 
mooie nieuwe shirtjes van het Kniphuus 
gekregen en natuurlijk de komst van een 
twaalftal jongelingen die het ledental be-
gin november opgestuwd heeft tot bijna 
zestig leden en daarnaast de gemiddelde 
leeftijd van de club met maar liefst zo’n 
vijf jaar teruggebracht! Na een aantal 
jaren zonder jeugdleden is het plezierig 
vast te stellen dat een relatief groot aan-

tal jongeren het leuk vindt om 
badminton te bedrijven. 
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 Lange Lonten...  

Je hebt de beschikking over een aantal 
lange lonten waarvan je slechts weet dat 
ze precies een uur branden nadat je ze 
aan het uiteinde aansteekt. Je weet ech-
ter niet of ze met constante snelheid 
branden, dus de eerste helft van een lont 
kan in 10 minuten zijn opgebrand terwijl 
pas vijftig minuten later het complete lont 
is opgebrand...  

De Vraag: Hoe kun je met behulp van 
deze lonten precies drie kwartier in tijd 
afmeten?  

Op dinsdag 3 december zijn we met ons 
allen vertrokken naar Hengelo om daar 
een “gezellige” avond te badmintonnen. 
Twee jaar geleden was Hengelo BC in 
Steenderen. Deze avond was erg ge-
slaagd en werd afgesloten met borrel-
nootjes op een berenvelletje. Waar dit op 
sloeg snappen we nog steeds niet !!!! 
Dus op herhaling (met dank aan onze 
organisator Sylvia). We waren allemaal 
erg op tijd, ja want Sylvia heeft iedereen 
nadrukkelijk verzocht om tegen de klok 
van half acht aanwezig te zijn. Mmmmm 
heerlijk kop koffie of thee … om lang-
zaam in de stemming te komen, maar 
helaas, de kantine was nog gesloten. Dat 
zal wel nieuwigheid zijn. Op naar de 
sporthal met de mascotte die Lucie had 
meegenomen. Deze heeft zeker gehol-
pen voor team 1. Ria was het er niet mee 
eens dat er enkels werden gespeeld in 
verband met de tijd die we hadden. We 
wilden het eigenlijk niet te laat maken. 
De heren hebben de enkels gewonnen 
(André met twee vingers in de neus, Jan 
ondanks zijn pijnlijke arm) Helaas voor 
de dames bleef de overwinning achter-
wege (erg uitzonderlijk natuurlijk). De 
herendubbel werd gewonnen, de dames-
dubbel met verlenging verloren en beide 
mixen zijn gewonnen (3-5) 
Nadien nog even geborreld in de gezel-
lige kantine. Aan lange tafels, net een 
boeren bruiloft. 
Toch jammer dat team 2 niet mee kon 

….. Deze badmintoncollega’s 
mis je dan toch wel. 

Groeten, team 1.  ��
    Rabobank  
   Graafschap-West 
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 Verjaardagen          december … april 
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Van harte 
gefeliciteerd ! 

Huishoudelijk Reglement - Artikel 1.6

Onderstaand de tekst van dit artikel: 
“Indien een lid voorziet dat hij/ zij een 
aaneengesloten periode van tenminste 
drie maanden (m.u.v. de zomerstop) niet 
zal kunnen spelen als gevolg van studie, 
ziekte of zwangerschap dan kan hij/zij dit 
schriftelijk (of via mail) aangeven bij het 
secretariaat van de vereniging. Indien de 
reden voor tijdelijke stop door het bes-
tuur wordt erkend zal bij terugkeer geen 
verenigingscontributie geheven worden 
over een periode gelijk aan de periode 
van afwezigheid. Een dergelijke melding 
schort de verschuldigdheid van de bond-
scontributie en trainingsbijdrage niet op. 
Bedoelde periode gaat  in op de datum 
van melding mits deze niet ligt vóór de 
eerste afwezigheidsdatum.” 

Voorbeeld: 
• Wanneer je een blessure oploopt en 

langer dan drie maanden niet kunt 
spelen meldt je dit schriftelijk bij het 
secretariaat. 

• Gedurende je afwezigheid betaal je 
gewoon de volledige contributie 
(verenigingscontributie + bondscon-
tributie + trainingsbijdrage). 

• Na terugkeer vervalt de betalings-
verplichting van de verenigings-
contributie voor een periode gelijk aan 
de periode van afwezigheid. 

• Dit geldt dus niet voor de trainings-
bijdrage en voor de bondscontributie! 
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Tien Zinnen

Gegeven de volgende puz- zel:  
    

De zinnen moet aangevuld worden met 
cijfers zodat ze allemaal waar zijn.  

Er zijn twee oplossingen! 
Wel- ke?  

 Jip en Janneke
  
Jip staat achter 
Janneke en tege-

Het aantal keer dat het cijfer 0 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 1 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 2 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 3 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 4 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 5 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 6 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 7 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 8 in deze 
puzzel voorkomt is _____. 
Het aantal keer dat het cijfer 9 in deze 
puzzel voorkomt is _____.

��

lijkertijd staat Janneke achter Jip.  

Hoe kan dit?  

 Gekleurd Grid  

Een grid, bestaande uit vier rijen en 
vier kolommen (dus 16 vierkantjes), 
moet ingekleurd worden. De inkleuring 
moet aan de volgende eisen voldoen: 
• 4 vierkantjes moeten blauw zijn, 
• 3 vierkantjes rood, 
• 3 vierkantjes wit, 
• 3 vierkantjes groen, 
• 3 vierkantjes geel, en 
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Molenweg 7a 
7223 DN  Baak 

Tel.: 0575-442067 

Alleen volgens afspraak 
(ook ‘s avonds) 

Van het vierde team 

Misschien afgezaagd, maar we wil-
len wat vertellen over de uitwisseling 
tegen Hengelo BC op dinsdag 3 de-
cember. Na iedereen opgehaald te 
zijn door Raymond vond Lucie een 
mascotte in zijn auto, nl. broer 
konijn. Die nemen we mee als mas-
cotte, misschien brengt hij geluk 
Nadat we Sylvia uit de kleren had-
den gedaan was hij helemaal in 
tenue. Dat geluk was zeker wegge-
legd voor Raymond zelf, vooral in de 
mix met Dikkie. Voor de allereerste 
keer sinds de competitie wonnen zij 
de mix. Wel met een drie-setter, 
maar toch.  
Voor Marius hadden we een roze 
varkentje meegenomen, die bracht 
hem ook geluk. 
Na afloop was ons varkentje verd-
wenen, Sylvia had hem zich toegeei-
gend (ze spaart nl. varkentjes) Wie 
heeft nog wat voor Sylvia? 
Ons team gaat iets beter spelen dit 
seizoen, we hebben al twee keer 
gelijk gespeeld. We gaan met volle 
moed door. Ons motto is wel eerst 
gezelligheid, dan fanatiek. 
Dikkie moet wel te veel horen dat ze 
al antiek is, maar ze krijgt nu gezel-
schap van Erna. Die werd op 14 de-
cember 50! Nog van harte Erna. 
We wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een heel sportief en 
gezond 2003. 
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Tussenstanden competitieseizoen 2002-2003. 
2e klasse afdeling 5 

   Team          gesp. pntn voor tegen         
1  LBC'72 2      8     14   44   20 
2  Doesburg 6    8     12   44   18 
3  Pluumke'67 4  8     8    31   31 
4  Steenderen 1  7     8    30   26 
5  Poona 3       7     7    27   29 
6  Thuve 2       8     4    23   41 
7  Lochem 2      7     2    18   38 
8  Shuttle-Up 1  7     1    21   35 -2 

4e klasse afdeling 8 

   Team          gesp. pntn voor tegen
1  Didam 5       8     15   51   13 
2  Phido 6       9     14   48   24 
3  Grol 2        9     13   46   26 
4  Wehl 4        9     13   40   32 
5  Rianto 4      8     8    35   29 
6  Steenderen 3  9     6    26   46 
7  Eefde 3       8     4    24   40 
8  Babo 1        9     4    24   48 
9  Lochem 4      9     1    18   54 

3e klasse afdeling 8 

   Team          gesp. pntn voor tegen
1  Eefde 2       8     12   42   22 
2  Steenderen 2  8     12   38   26 
3  Poona 5       7     8    34   22 
4  't Seepaerd 2 8     8    30   34 
5  Yapton 1      7     7    29   27 
6  UBC 6         8     7    24   40 
7  Rianto 3      8     5    29   35 
8  Rijnwaarden 1 8     3    22   42  

4e klasse afdeling 11 

   Team          gesp. pntn voor tegen
1  Euro 4        8     15   47   17 
2  Didam 8       8     11   35   29 
3  Flash 1       8     9    35   29 
4  Wehl 3        8     8    33   31 
5  Eefde 4       8     8    32   32 
6  Rianto 5      7     6    27   29 
7  Zevenaar 3    7     3    22   34 
8  Steenderen 4  8     2    17   47 

Rekreanten klasse 3ZA 

   Team          gesp. pntn voor tegen
1  Dynamo 2      6     12   43   5 
2  Didam 4       5     8    29   11 
3  Varsseveld 2  5     6    19   21 
4  Euro 3        5     3    16   24 
5  Steenderen 1  6     3    17   31 
6  Doesburg 4    5     2    8    32 
7  Poona 3       2     0    4    12 
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danks hun enorme inzet was het hen niet 
gegund en werd het 1-0 voor Eefde.  
De damesdubbel werd gewonnen door 
Joke en Sandra, die nog nooit met elkaar 
hadden gedubbeld en ondanks dit de 
sterren van de hemel speelden (11-1 en 
11-2).  

De mix gespeeld door Johan en Joke 
werd weer gewonnen maar de mix van 
Lex en Sandra was helaas niet van dit 
kaliber en ze moesten deze punt met pijn 
in het hart afstaan. 
De einduitslag: 4-4. Uiteindelijk dus geen 
winnaar en geen verliezer.  

Na het doucheritueel hebben we met z’n 
allen nog wat gedronken in de kantine 
van de sporthal in Eefde waar de tegen-
standers na een glaasje drinken als eer-
ste het pand verlieten zodat wij (heel 
ongebruikelijk) als laatste weggingen.  

  Sandra van Oosten 

  Een stukje van het derde………….. 

Het is altijd weer even overleggen wie 
van het team een “stukje” schrijft voor 
ons clubblad. 
Welnu, aan mij de eer!!! 

Op een vrijdagavond zouden we in 
Eefde moeten spelen. Sandra haalt Joke 
en Johan op en Lex rijdt zelf omdat hij 
vanuit z’n werk gelijk door zou rijden.  
We waren mooi op tijd zodat we nog 
even een kopje koffie konden drinken. 
Daarna gingen we ons klaar maken voor 
de wedstrijden.  

De heren Lex en Johan begonnen re-
spectievelijk aan hun heren enkel. He-
laas moesten ze de punten aan de 
tegenpartij geven. Joke en Sandra echter 
wonnen met gemak van hun tegen-
stander zodat de tussenstand gelijk was: 
2-2. 

Op naar de herendubbel, helaas, on-

	��

	
���������������



Jeugdtoernooi december 2002
  
 Donderdag 12 december 19.00 uur: een 
twaalftal junioren is keurig op tijd voor het 
eerste jeugdtoernooitje sinds jaren. Honderd 
procent van de jeugdleden is gekomen: dat is 

bij de senioren wel eens anders geweest! De 
spelregels worden kort uitgelegd (vooral pun-
ten maken) en daarna gaan we aan de slag. 

Een paar ouders houden vanaf de 
tribune dan wel veilig achter (een) 
glas de spruiten in de gaten. 

Een viertal dubbels/ mixen van telkens twee 
keer 8 minuten wordt vlot achter elkaar 
gespeeld door kwartetten in een per wedstrijd 
verschillende samenstelling. Tijd voor een 
pauze (en een lekker drankje) wordt niet ge-
nomen, dat kan achteraf ook nog wel is de 
redenering. Ervaring en kunde is divers en de 

wisselende samenstelling zorgt dan ook voor 
een verrassend beeld. 

 Om half negen is het einde: moe maar 
voldaan wordt koers gezet naar de kantine. 
De wedstrijdleiding kan aan de slag om de 
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alledrie onder luid applaus. Annemiek krijgt 
daarnaast nog een leuke video van Minoes. 

Omdat 
iedereen 
natuurlijk 
zijn uiter-
ste best 
gedaan 
heeft is 
een kleine 
beloning 
op zijn 
plaats: 
niet hele-
maal ge-
zond voor 
een echte 
sporter, 

maar wel erg lekker krijgt een ieder een zakje 
snoep. Onder het genot van een clubdrankje 
wordt er nog even nagekeuveld en om een 
uur of negen is iedereen weer op 
weg naar het warme bed. 

verschillende uitslagen op een rijtje te zetten: 
dat valt nog helemaal niet mee. Eindelijk is 

het dan zover: de prijsuitreiking. Op een 
mooie derde plaats komt Kerstin, de tweede 
plaats is voor Manon en als beste komt Anne-
miek te voorschijn. Bij deze bijzondere 
prestatie hoort natuurlijk een mooie (eetbare) 
medaille en die krijgen de dames dan ook 	��



  14-11-2002 : Steenderen 1 – Poona 3   
  
 Na twee uitwedstrijden (beide verloren) 
stond op 14 november de eerste thu-
iswedstrijd op het programma. De grote 
vraag was natuurlijk of we het 
“thuisvoordeel” konden uitbuiten. Vol 
goede moed werd begonnen met de 
heren enkel spelen. Als eerste kwam 
Arno op de baan maar hij was er ook 
snel weer af, met verlies. Dat begon niet 
goed. Dus moest Hans de eer van de 
mannen hooghouden. Ondanks zijn knie-
blessure wist Hans de partij te winnen en 
daarmee de stand weer gelijk te trekken, 
1-1. 
De beide dames van ons team, Ineke en 
Yvonne, deden waar ze voor gekomen 
waren: hun enkelspel winnend afsluiten. 
Na vier wedstrijden stonden we met 3-1 
voor. Hing er een sensatie in de lucht? 
Werd de druk van een mogelijke over-
winning niet te veel? De spanning steeg!! 
Snel verder met de dubbels. 
Helaas konden Arno en Hans de partij 
niet naar hun hand zetten. Achter de 
feiten aanhollend moesten ze het onder-
spit delven. Onze dames bleken wel 
sterker dan de tegenstander en behaal-
den een mooie overwinning. Hiermee 
kwam de tussenstand op 4-2. Een gelijk 
spel was in ieder geval minimaal bereikt!! 
Maar het smaakte naar meer. Deze voor-
sprong mochten we niet meer uit handen 
geven. De concentratie werd op-

geschroefd naar 200% om in 
de “mixen” de tegenstander 
definitief het verlies te be-

zorgen. 
Maar helaas ging de mix van Arno en 
Yvonne verloren, waardoor Poona het 
gevoel kreeg dat een gelijkspel mogeli-
jkerwijs nog in de lucht niet. Maar niets 
van dat alles. Hans en Ineke sloegen er 
lekker op los en trokken de partij snel 
naar zich toe. De buit was binnen, de 
eerste overwinning van dit seizoen was 
een feit. Eindstand 5-3. Natuurlijk werd 
dit in de kantine op gepaste wijze ge-
vierd!! 

 Arno Dominicus 
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 Opeenvolgende Objecten 

De objecten in deze rij hebben iets ge-
meen:  
  

Eén van de volgende drie objecten zou 
de opvolger in de rij kun-
nen zijn.   

Wat is het volgende object voor de rij?  



Spannend kampioenschap team 3 

  
Begin 

septem-
ber was 
het zo 
ver: 

team 3 
ging 

voor het 
kampio-
enschap 
van de 
vierde klasse tegen Lochem. De bezet-
ting die avond was eigenlijk perfect: de 

ervaren teamplayers Sylvia, Lisette, Bert 
en ik zouden de winnende positie gaan 

verdedigen. Johan, hoewel niet uitverko-
ren voor deelname, was toch gekomen 

en speelde bijzonder sportief in zijn 
eentje voor publiek, waarmee deze func-
tie overigens in goede handen was. Wel 

viel op dat hij af en toe zijn enorme 
schoenen balorig over de balustrade van 

de publiekstribune liet bungelen, maar 
verder deed hij aardig zijn best om zo nu 

en dan een een-persoons-wave uit te 
beelden op de vele momenten van 

vreugde die hij klaarbli-
jkelijk ervoer tijdens 

ons spel. 

 Eigenlijk was de 
avond al goed begon-
nen met de reis naar 
de tegenstander. Syl-

via speelde als enige van ons een thu-
iswedstrijd en dat liet zij merken ook. Wij, 
de rest van de players, gelouterd door 
een forse zoektocht tijdens de vorige 
ontmoeting met Lochem, werden via 
slinkse binnenweggetjes rechtstreeks 
naar de goed verstopte sporthal geleid. 
Minuten tijdwinst was 
ons deel, hetgeen 
natuurlijk in een 
gezamenlijke warming-
up gestoken werd met 
een verse kop koffie. 

De wedstrijden zelf waren een uitdaging, 
al was het maar omdat een of andere 
beun de haas de houten vloer tijdens de 
vakantie in de lak had gezet. De kwaliteit 
van zijn garantieloze bezigheid was zo-
danig, dat Sylvia, in tegenstelling tot haar 
normale instelling, anders dan verbaal 
niet voluit wenste te gaan, bang als zij 
was een onplezierig kontact met de vloer 
te krijgen.  Zij beloofde overigens de vol-
gende dag haar naaste collega, de bur-
gemeester, op deze fout te wijzen. Bert 
kreeg kort na de start weer last van zijn 
schouder, reden om ook niet voluit te 
gaan. Lisette daarentegen had zich ge-
lukkig goed voorbereid, nadat zij door 

een toevallig 
telefoontje 
van haar 
liefhebbende 
zus (en te-
vens team-
lid, 
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naar Steenderen mogen komen om de 
lokale frieten te proberen. 
Trouwens, een niet geheel onbelangrijk 
detail heb ik nog niet genoemd was: het 
was de allereerste wedstrijd van het 
seizoen…

 Lex 

maar dat mag bekend worden veronder-
steld) reeds een half uurtje voordat zij in 
dat vreselijke Wichem per limousine op-
gehaald zou worden er op attent was 
gemaakt dat zij mocht spelen. De schri-
jver van dit stukje had geen enkel argu-
ment om zich waar nodig voor zijn spelk-
waliteit te excuseren. 

 Hoe waren de spelletjes dan eigenlijk. 
Nou, de mannetjes wonnen hun enkels 
met glans, het jongste vrouwtje deed 
waar zij voor uit de zomerslaap was ont-
waakt en het iets minder jonge vrouwtje 
had lak aan de vloer en concentreerde 
zich hier iets te veel op. De herendubbel 
was fun: Bert voor de tactiek, de schrijver 
dezes voor het ouderwetse ramwerk en 
daarmee weer een puntje gescoord. De 
dames waren helaas 
iets te vriendelijk voor de 
tegenstander en 
moesten dat bekopen 
met een verliespuntje. 
De mixen tenslotte, voor 
het eerst tot de 11 pun-
ten, gaven een gemixed 
beeld en leverden wed-
erom een puntje op. In 
totaal dus vijf punten en 
daarmee het kampioen-
schap die avond veilig gesteld! Uitbundig 
hebben we het clublied gezongen en het 
gerstenat gesprenkeld. De tegenstander 
was uitermate sportief en liet zelfs tot 

twee keer toe de vlammetjes 
aanrukken. Hulde voor deze 
mensen, en dat zij maar gauw 

Japanse puzzel  
oplossing uit het vorige BCS magazine 
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Een hapje te eten 
Een drankje (of meer) te drinken 
Kortom iedere donderdagavond een 
gezellig avondvullend programma! 

 P.S.  Waarom worden wij niet uit-
genodigd voor de uitwisseling met 
Hengelo!?!?!? 

 Groeten van het tweede team. 

Bluf-Bluf-Bluf-Bluf-Bluf-Bluf

 Dit keer geen verslag van een wed-
strijd van het tweede team, want we 
staan toch bovenaan. We weten niet 

meer wat verliezen is…..!? 

Vorig jaar was het ook al hetzelfde 
verhaal. 
Het wordt wat eentonig en daar zit 
niemand op te wachten. 

 Nu dus een verslag over de derde 
ronde: 
Als we de zaal worden uitgebonjourd 
door Dokman of Bert Jan maken we 
ons op voor de derde ronde. Deze 
laatste ronde van de avond verloopt 
meestal voorspelbaar en wordt door 
niemand gewonnen. 
De zweetluchtjes zijn verdwenen 
Geurtjes zijn opgebracht 
Olburgen is al aanwezig 
Langzaamaan druppelt de rest bin-
nen om: 
De dorst te lessen 
De bril te poetsen 
Na te praten 
Bij te praten 
De laatste wedstrijd te evalueren 
De volgende wedstrijd voor te berei-
den 

Slap te ouwehoeren 
Serieus te overleggen 
Uit te horen �
�
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!!! 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. 

Ik wil …
 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 een 
wedstrijd te gaan. Wat er zoal vooraf-
gaand of na een wedstrijd gebeurt kan 
tenslotte ook zeer het vermelden waard 
zijn. 

Al vast bedankt.  
André 
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 Kleurrijke Kabouters 

In een afgelegen donker bos leeft een 
bevolking van 400 hoog-intelligente ka-
bouters. De kabouters lijken allemaal op 
elkaar, maar onderscheiden zich in het 
feit dat ze of een blauw mutsje of een 
rood mutsje op hebben. Er zijn 250 ka-
bouters met een rood mutsje en 150 ka-
bouters met een blauw mutsje. Frappant 
is dat de kabouters dit zelf niet weten en 
dat geen van de kabouters weet wat voor 
kleur mutsje hij/zij op heeft (er zijn bij-
voorbeeld geen spiegels in dit bos). De 
kabouters weten echter wel dat er ten-
minste één kabouter is met een rood 
mutsje.  

Nu wordt er gedurende een bepaalde tijd 
van het jaar dagelijks een groots feest 
georganiseerd, waar aanvankelijk alle 
kabouters aanwezig zijn. Echter, dit feest 
is alleen bedoeld voor kabouters met 
blauwe mutsjes. Kabouters met rode 
mutsjes worden geacht zodra ze weten 
dat ze een rood mutsje hebben, nooit 
meer op het feest te verschijnen.  

Na hoeveel dagen zijn er geen kabouters 
met rode mutsjes meer op het feest? 
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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
Jeroen Beelen 

Website
home.wanadoo.nl/bcsteenderen 
Sylvia Breukink 

Sporthal
‘t Hooge Wessel 
Prins Bernhardlaan 3 
7221 BA  Steenderen 
Tel. 0575-452263 
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