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nomen (we noemen hem inmid-
dels stilletjes Heintje D., met dit 
verschil dat onze Heintje nog niet 
eens vertrokken is). Jan wint zo 
nu een dan nog van hem (en 
heeft daarna desondanks regel-
matig een slecht weekend, maar 
dat mag de rest niet weten) het-
geen voor Jeroen waarschijnlijk 
dé stimulans is om de week 
daarop weer terug te komen en 
het nog een keer te proberen.  
De teamindeling voor het nieuwe 
seizoen is bekend en heeft on-
danks het feit dat er best wel wat 
mutaties te constateren zijn niet 
tot al te veel commotie geleid. De 
blok is een paar weken oud en 
leent zich nog niet voor echte con-
clusies: dat zien we wel weer in 
juni. Trudy heeft gemeld dat ze 
haar tuin graag door leden van de 
club gedaan ziet en heeft om dat 
wat te bevorderen begin juni een 
BBQ uitgeschreven. Mede af-
hankelijk van het weer zal ze haar 
tuin na afloop waarschijnlijk niet 
meer herkennen. 
De jeugd tenslotte is uitgedaagd 
om dit nummer ook te voorzien 
van hun schrijf/ teken- en andere 
kunsten: bij het produceren van 

 Er zijn van die momenten dat je 
als gevolg van een overzichtelijk 
bestaan als clublid voorzichtig 
aanhikt tegen een writers-block: je 
wil wel, maar je kan niet echt. Ken 
je dat? Mocht dat niet het geval 
zijn, dan neem ik aan dat je de 
volgende uitgave half volschrijft, 
want kennelijk wil je wat kwijt aan 
de mensheid. Mocht je jezelf hier 
echter wel in herkennen, doe dan 
net als ik en probeer toch eens 
een stukje te vervaardigen opdat 
de rest van de leden weer een 
liefst aangename onderbreking 
heeft van de dagelijkse beslom-
meringen. 
Waar gaat het momenteel over in 
ons clubje? Geen idee, zal je zeg-
gen, het gaat toch allemaal zijn 
gangetje. Da’s waar, life goes on, 
zelfs in Steenderen e.o., en 
dramatische ontwikkelingen zijn in 
tegenstelling tot een jaar geleden 
(gelukkig) niet te melden. 
De club floreert in ledenaantal (in 
totaal 59 leden per april!) en de 
jeugd (14 stuks), wordt nog 
steeds getraind door dezelfde 

trainer waar we een jaar 
geleden reeds roerend 
afscheid van hebben ge-��
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  Schoolvakanties

Herfst noord/midden  bo+vo 11-10-2003 … 19-10-2003 
  zuid    bo+vo 18-10-2003 … 26-10-2003 
Kerst  noord/midden/zuid bo+vo 20-12-2003 … 04-01-2004 
Voorjaar midden/zuid  bo+vo 21-02-2004 … 29-02-2004
  noord   bo+vo 28-02-2004 … 07-02-2004 
Mei  noord/midden/zuid bo+vo 30-04-2004 … 09-05-2004 
Zomer midden   bo  03-07-2004 … 15-08-2004 
      vo  03-07-2004 … 22-08-2004 
  noord   bo  10-07-2004 … 22-08-2004 
      vo  10-07-2004 … 29-08-2004 
  zuid    bo  24-07-2004 … 05-09-2004 
      vo  17-07-2004 … 05-09-2004 
bo = basis onderwijs 
vo = voortgezet onderwijs 

dit stukje heb ik nog geen beeld 
van hun enthousiasme, maar ik 
neem aan dat deze uitgave his-
torisch van omvang is. Het zou 
natuurlijk het mooist zijn als André 
nu echt moet gaan schiften. 
Mocht je overigens dit keer geen 
kans gezien hebben om iets in te 
leveren, in augustus heb je weer 
een kans…. 
  
Veel speelplezier de komende 
tijd, 

Lex 

 Neem eens een kijkje op internet! 

Home.wanadoo.nl/bcsteenderen 
Www.badminton.nl 
Www.districtoost.tk 
Www.sport.nl/blessurevrij 
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cijfer 6 in deze puzzel voorkomt is 1 
Het aantal keer dat het cijfer 7 in 
deze puzzel voorkomt is 2 
Het aantal keer dat het cijfer 8 in 
deze puzzel voorkomt is 1 
Het aantal keer dat het cijfer 9 in 
deze puzzel voorkomt is 1 

Mogelijkheid 2: 
Het aantal keer dat het cijfer 0 in 
deze puzzel voorkomt is 1 
Het aantal keer dat het cijfer 1 in 
deze puzzel voorkomt is 11 
Het aantal keer dat het cijfer 2 in 

    Rabobank  
   Graafschap-West 

Oplossingen puzzels uit het vorige 
BCS magazine 

Lange Lonten 
Je kunt met twee lonten die elk exact 
een uur branden precies drie kwartier 
afmeten, door het eerste lont aan 
beide kanten tegelijk aan te steken 
en het andere lont op dat zelfde mo-
ment aan één uiteinde aan te steken. 
Als het eerste lont na precies een 
half uur is opgebrand (!) dan is van 
het tweede lont nog precies een half 
uur brandtijd over. Steek van het 
tweede lont nu ook het andere 
uiteinde aan, en vervolgens is na een 
kwartier ook dat andere lont opge-
brand, en zijn we dus precies drie 
kwartier verder! 

Tien zinnen 
Mogelijkheid 1: 
Het aantal keer dat het cijfer 0 in 
deze puzzel voorkomt is 1 
Het aantal keer dat het cijfer 1 in 
deze puzzel voorkomt is 7 
Het aantal keer dat het cijfer 2 in 
deze puzzel voorkomt is 3 
Het aantal keer dat het cijfer 3 in 
deze puzzel voorkomt is 2 
Het aantal keer dat het cijfer 4 in 
deze puzzel voorkomt is 1 
Het aantal keer dat het cijfer 5 in 

deze puzzel voorkomt is 1 
Het aantal keer dat het  ��
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Conclusie: Het object dat volgt op 

 is !... 

Kleurrijke kabouters 
na 250 dagen zijn er geen kabouters 
met rode mutsjes meer op het feest.  

Het eenvoudigste is om eerst uit te 
gaan van de situatie waarin er maar 
1 kabouter is met een rood mutsje. In 
dat geval komt deze kabouter de eer-
ste dag op het feest en ziet geen en-
kel rood mutsje. Omdat hij weet dat 
er tenminste 1 kabouter met een 
rood mutsje moet zijn, weet hij dus 
dat hijzelf een rood mutsje moet heb-
ben. Kortom, de volgende dag komt 
hij niet meer op het feest.  

Als er twee kabouters met een rood 
mutsje zijn, zien deze op de eerste 
dag ieder 1 kabouter met een rood 
mutsje. Ze weten dat als deze kabou-
ter de volgende dag niet meer ver-
schijnt, hij de enige geweest moet 
zijn. Komt hij wel terug, dan hebben 
ze dus blijkbaar allebei een rood 
mutsje. Na 2 dagen komen ze dus 
niet meer op het feest terug.  

De situatie waarin er 250 rode muts-
jes zijn is identiek, alleen duurt het nu 
250 dagen voordat al de 
kabouters met een rood 

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

Jip en Janneke 
Jip en Janneke staan met de rug 
tegen elkaar. 

Gekleurd Grid 
Groen   wit  blauw  geel 
Blauw   geel rood  groen 
Rood    groen wit  blauw 
Wit    blauw geel  rood 

Opeenvolgende objecten 
Als je goed kijkt naar de objecten, 
dan zul je zien dat het eerste 
bestaat uit het cijfer 1 met daar aan 
vast direct zijn spiegelbeeld. Het 
tweede object bestaat uit cijfer 2 
met zijn spiegelbeeld, enz... 
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haar tenen liep, en ik die gekweld 
werd door onstekingen in knieen, 
schouders en voeten (waar ei-
genlijk niet?) en daardoor de laat-
ste cruciale partijen noodgedwon-
gen moest afzeggen. De enige die 
aardig ongeschonden door het 
seizoen gekomen is, is Maria. 
Ook al leken eerdere berichten uit 
te wijzen dat we al op onze lau-
weren aan het rusten waren. Niets 
blijkt dus minder waar te zijn. De-
salnietemin moeten we onze 
prestatie in de derde klasse uit-

TEAM 2 prestaties competitie 
2002/2003 

 Tja, ik had beloofd een stukje te 
schrijven voor de volgende editie 
van ons club blad. Natuurlijk 
deadline vergeten, maar Trudy 
attendeerde mij er nog even op 
(bedankt Trudy). Welnu, hoe 
staan we ervoor als team 2? Nou, 
ik hoop niet dat jullie het vorige 
stukje dat ons team geschreven 
heeft nog vers in het geheugen 
hebben liggen, want toen hebben 
we behoorlijk hoog van de toren 
geblazen moet ik zeggen. Onze 
doelstelling was om in de derde 
klasse te overleven en niet te de-
graderen naar de vierde. Halver-
wege de competitie stonden we 
zowaar bovenaan. Het leek niet 
op te kunnen, maaaarrr hoog-
moed komt voor de val. En die is 
gekomen! En nogal hard ook. Wat 
wil je ook met een team dat gro-
tendeels ‘kreupel’ werd in het 
tweede deel van de competitie. 
Adriaan last van zijn enkel, Marja 
door haar enkel gegaan en 

meteen uitgeschakeld 
voor de rest van het 
seizoen, Trudy die op ��
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Molenweg 7a 
7223 DN  Baak 

Tel.: 0575-442067 

Alleen volgens afspraak 
(ook ‘s avonds) 

eraard positief zien. Uiteindelijk 
zijn we dan toch nog derde ge-
worden! Toch nog grote klasse 
vind ik (applaus)!  

 De afspraak die we als team ge-
maakt hebben aan het begin van 
het seizoen is dat wanneer we in 
de derde klasse zouden over-
leven we heerlijk uit eten zouden 
gaan. De doelstelling hebben we 
ruimschoots gehaald, dus deze 
belofte hebben we, als jullie dit 
stukje lezen, al ingelost……

 Volgend jaar zullen we in iets 
andere samenstelling (moeder 
en dochter, Sandra, wisselen 
van plaats),  pogen opnieuw een 
gooi te doen naar het kampioen-
schap. Of lopen we hiermee 
(toch weer) te hard van stapel 
…..? Okay, laten we dan maar 
weer met onze doelstelling van 
vorig jaar beginnen, overleven in 
de derde klasse……

 Team 2 
Stefan 



al aan 2 toernooitjes mee kunnen 
doen en zijn er 2 tossavonden ge-
weest. Op deze 
tossavonden 
konden ze tot 
half negen  
blijven. Het is 
echt een leuke 
spontane groep 
jongens en meiden in de leeftijd 
van 10 - 16 jaar. 

  

 Uiteraard hopen we dat de groep 
uitgroeit en dat er bijvoorbeeld 
ook een leuke competitiegroep 
gaat ontstaan. Het komende 
seizoen zal dat nog niet het geval 
zijn, wel zullen we proberen uit-
wisselingen met andere clubs te 
realiseren. 

  

Jeugd in de club.

Ze zijn ondertussen al niet meer 
weg te denken op de donderdag-
avond: de jeugd van BC 
Steenderen. Van 19.00 tot 20.00 
uur maken zij de zaal ‘onveilig’ 
met hun enthousiasme. Daarbij 
hebben zo doorgaans tot onge-
veer kwart voor acht training van 
Jeroen waarna ze nog kunnen  
vrijspelen. Helaas zal Jeroen vol-
gend seizoen geen trainingen 
meer verzorgen voor onze club. 
Jan en Sylvia zullen dan de trai-
ning van de jeugdgroep op zich 
nemen. 

 Intussen heeft de jeugd 
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Bowling

Voor de jonge jeugd wordt het sei-
zoen gezellig afgesloten op 21 
juni 2003. 

Dit wordt gedaan tijdens een potje 
bowlen met een hapje en een 
drankje. Vertrek is om 15.15 uur
bij de sporthal. Iedereen wordt  
’s avonds (ergens tussen 19.00 

Jarigen mei tot en met augustus:

Imke  Takken 5-5-1992 
Teun  Ravenshorst 8-5-1960 
Stefan  Jansen 17-5-1964 
Alexander de Goede 22-5-1990 
Manon van Halen 22-5-1992 
Ronnie  Rijkaart 29-5-1966 
Joke van Rooij 29-5-1950 
Mascha  Gebbink 7-6-1971 
Ria ter Beek 8-6-1962 
Lisette van der Weijden 13-6-1974 
Erik  Baars 19-6-1984 
Jan van Halen 22-6-1958 
Bert  Wisselink 26-6-1954 
José la Croix 16-7-1951 
Maxime  Klein Nagelvoort 18-7-1993 
Maureen van Amerongen 22-7-1992 
Lisenka van Gogh 23-7-1962 
Marius  Lamers 25-7-1965 
Jeroen  Beelen 1-8-1977 
Arno  Dominicus 2-8-1966 
Anne  Berns 6-8-1990 
Yvonne  Mennink 18-8-1958 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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Eindhoven tijdens het Wereldkam-
pioenschap voor landenteams op 
deze EGM door de IBF besloten 
dat internationaal per 15 april 
2003 de puntentelling wederom 
gewijzigd gaat worden. 

De English Badminton Associa-
tion heeft de campagne gevoerd, 
die tot deze herziening heeft ge-
leid. De ingangsdatum van 15 
april is bewust gekozen.  

Twee weken hierna, nl. op 1 mei 
2003, gaat internationaal de 
olympische kwalificatieperiode 
van start en vanzelfsprekend 
moeten alle evenementen en toer-
nooien die hiertoe worden geor-
ganiseerd met een en dezelfde 

Wijziging puntentelling. 

Er is nogal wat te doen geweest 
over de puntentelling de laatste 
jaren. Dat zal niemand ontgaan 
zijn en er wordt nog steeds over 
gesproken. En besloten…. 

In navolging van de genomen 
beslissing tijdens de laatstge-
houden Extra Ordinary General 
Meeting (EGM) van de Interna-
tionale Badminton Bond (IBF), 
heeft de Bondscommissie Wed-
strijdwezen (BCW)van de Neder-
landse Badminton Bond besloten 
terug te keren naar het oude sys-
teem van puntentelling.  

Op zaterdag 22 maart jl. werd te 
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Voor meer informatie kijk op www.bakkersland.nl
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puntentelling op 1 augustus te la-
ten ingaan. 

Met ingang van 1 augustus 2003 
zal - net als voorheen - gespeeld 
worden om twee gewonnen 
games van 15 punten in het man-
nenenkel- en mannendubbelspel, 
alsmede het vrouwendubbel en 
gemengd dubbelspel. In het vrou-
wenenkel zal gespeeld worden 
om twee gewonnen games van 11 
punten. 
Er kan steeds met 3 punten ver-
lengd worden bij 10-10 in het 
vrouwenenkel en 14-14 in de 
overige disciplines. 

Bron: www.badminton.nl 

puntentelling worden georgani-
seerd. 

In Nederland heeft de BCW ge-
kozen voor een afwijkende datum 
van invoering, namelijk 1 augus-
tus 2003.  

Dit heeft te maken met het feit dat 
er momenteel nog diverse wed-
strijdcycli worden afgewerkt (in 
sommige districten wordt momen-
teel nog competitie gespeeld en 
landelijk gezien loopt het Junior 
Master- en Satellite circuit nog). 
Aangezien het in de optiek van de 
BCW niet consistent is om 
gedurende een wedstrijdcyclus 
van puntentelling te veranderen, 
heeft de BCW besloten de nieuwe 
��
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Eindstanden competitieseizoen 2002-2003. 

2e kl.afd.5

Team
gesp pntn saldo

 

1 LBC'72 2 14 23 76 36 

2 Doesburg
6 14 22 76 36

 

3 Poona 3 14 19 67 45
 

4 Pluumke'6
7 4 14 15 56 56

 

5 Steendere
n 1 14 14 51 61

 

6 Thuve 2 14 11 54 58
 

7 Shuttle-U
p 1 14 4 39 73

 

8 Lochem 2 14 2 29 83
 

3e kl.a
fd.8

Team

gesp
pntn

sald
o

 

1 Poon
a 5

14
20

72
40

 

2 Eefd
e 2

14
19

70
42

 

3 Stee
nder

en 2 14
15

54
58

 

4 Yapt
on 1

14
13

56
56

 

5 ’t Seep
aerd

2 14
13

52
60

 

6 Rian
to 3

14
11

51
61

 

7 UBC
6

14
11

42
70

 

8 Rijn
waar

den
1 14

10
51

61

 

4e kl.afd.08Team
gesp pntn saldo

1 Didam 5
16 31 101 27

2 Grol 2
16 24 80 48

3 Phido 6
16 21 82 46

4 Wehl 4
16 21 71 57

5 Rianto 4
16 19 75 53

6 Babo 1
16 10 48 80

7 Eefde 3
16 9 52 76

8 Steenderen 3 16 8 40 88

9 Lochem 4
16 1 27 101

4e kl.afd.11Team
gesp pntn saldo

1 Euro 4
14 26 86 26 

2 Wehl 3
14 17 63 49

3 Flash 1 14 17 62 50
4 Didam 8 14 16 59 53
5 Eefde 4 14 15 57 55
6 Rianto 5 14 12 56 56
7 Zevenaar 3 14 7 43 69
8 Steenderen 4 14 2 22 90

Rekreantenpoule 3ZA

Team gesp pntn saldo  

1 Dynamo 2 12 24 85 11  

2 Didam 4 12 20 70 26  

3 Varsseveld 2 12 14 49 47  

4 Euro 3 12 11 42 54  

5 Steenderen 1 12 8 35 61  

6 Doesburg 4 12 6 32 64  

7 Poona 3 12 1 23 73



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Volgend jaar in het voorjaar wordt op-nieuw bekeken of de teams in de zelfde of een andere samenstelling het daaropvolgende competitieseizoen in gaan.
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Competitieteams seizoen 2002-2003. 

Team 1

Jan Takken 
André Saalmink 
Mascha Gebink 
Sylvia Breukink

Team 3

Bert Wisselink 
Lex de Goede 
Johan Boesveld 
Joke van Rooy 
Trudy van der Weijden 
Lisette van der Weijden

Team 2

Stefan Jansen 
Adriaan Beulenkamp 
Marja Koert 
Maria Schut 
Sandra van Oosten

Team Rekreanten

Hans Kooy
Arno Dominicus

Vincent Schut
Ineke Hulshof
Yvonne Mennink

Team 4

Marius LamersRaymond GeurtsErna JanssenDikkie TaankinkLucie Vos

De competiteteams 
voor het competitie-
seizoen 2003-2004 



 Ik ben nu al een paar keer naar 
mijn verzorgpony geweest en ik 
vind het nog steeds heel leuk. 
Dit was mijn stukje dat ik moest 
schrijven. 
Groetjes Kerstin Takken. 

Belangrijke data:

Seizoen 2002-2003: 
7 juni 2003 barbecue bij Trudy 
11 juni 2003. DLV in Gorssel 
19 juni 2003  prijsuitreiking ‘Blok’ 
 laatste speeavond 

Seizoen 2003-2004: 
31 juli 2003 sluiting copij 
 clubblad augustus
21 aug. 2003. eerste speelavond 
30 nov.2003 sluiting copij 
 clubblad december
12 dec.2003 Invitatietoernooi 
20 feb. 2004 algemene leden 
 vergadering 
30 april 2004 sluiting copij 
 clubblad mei

Onder voorbehoud van wijzigingen 

Hallo, ik ben Kerstin Takken. 
Ik zit vanaf het begin op badmin-
ton en dat vind ik heel erg leuk. 
Na enig aandringen van Sylvia en 
Jan schrijf ik maar een stukje in 
het clubblad. 
Zoals ik al had vertelt zit ik vanaf 
het begin op badminton. De trai-
ning is heel leuk maar ik vind per-
soonlijk dat de tijd beter verdeeld 
moet worden tussen trainen en 
partijtjes spelen. 
Ik vind het een hele leuke sport. Ik 
weet alleen nog dat ik de eerste 
keer heel erg spierpijn had. 
Maar mijn grootste hobby is nog 
steeds paardrijden. Ik rijd nu on-
geveer 4 jaar waarvan 2 jaar bij 
de Hazenhut en 2 jaar bij de 
Gompert. 
Ik heb ook een verzorgpony bij 
Het Kniphuus in Baak. Ik heb die 
verzorgpony gekregen doordat 
mijn moeder naar de kapper ging 
daar vertelde Mira aan mijn moe-
der dat ze nog iemand zocht om 
die pony te verzorgen. En dat leek 
mij hartstikke leuk. Dus toen heb 
ik met een kloppend hart opge-
beld om te vragen of ik hem dan 
mocht verzorgen en dat mocht. 
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Competitie speelweken 
2003-2004

In de onderstaande weken 
zullen de competitiewedstrijden 
worden gepland. In de loop van 
de zomer verschijnt de concept 
planning. 

1-7 sept  reserveweek 
8-14 sept  week 1 
22-28 sept week 2 
29 sept-5 okt week 3 
6-12 okt  week 4   
13-19 okt  reserveweek 
20-26 okt  week 5  

27 okt-2 nov week 6 
3-9 nov  week 7 
17-23 nov  week 8 
24-30 nov  week 9   
1-7 dec  week 10 
8-14 dec  reserveweek  
2-4 jan  reserveweek  
5-11 jan  wk 11 
12-18 jan   wk 12 
19-25 jan  wk 13 
26 jan-1 febr wk 14 
2-8 febr  wk 15 
23-29 febr  wk 16   
1-7 mrt   wk 17 
8-14 mrt  wk 18   
15-21 mrt  reserveweek 
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moment van schrijven zijn 3 
speelrondes volbracht. Helaas 
moest Raymond in de tweede 
partij op 17 april wegens een bles-
sure opgeven. Raymond beter-
schap gewenst. Alle partijen zijn 
verder, mede dankzij diverse in-
vallers, zonder problemen ver-
lopen. 

 De blokcompetitie wordt dit jaar 
afgesloten op 19 juni, tevens de 
laatste speelavond van dit 
seizoen. De prijsuitreiking vindt 
dan ook op 19 juni plaats en ik 
hoop dat iedereen daarbij aan-
wezig is, zodat we op gepaste  
wijze het seizoen kunnen 
afsluiten. 

 Tot slot wens ik iedereen veel 
succes met het vervolg van de 
blokcompetitie. 

Arno Dominicus 

Blokcompetitie 2003

 Op 17 april jl. zijn we weer van 
start gegaan met de jaarlijkse 
blokcompetitie. Inmiddels is mij 
als kersvers bestuurslid wel 
duidelijk dat hier het nodige werk 
aan vooraf gaat. Met veel hulp 
van Sylvia is het speelschema op 
tijd tot stand gekomen. Sylvia be-
dankt!! 

 Dit jaar is gekozen om in twee 
poules te spelen, te weten poule 
A voor competitiespelers en poule 
B voor de “recreanten”. Één en 
ander was mede noodzakelijk 
vanwege het grote aantal deelne-
mers: 35 personen. 
Naast het herendubbel, het 
damesdubbel en de mix, wordt in 
poule A ook nog een herenenkel-
spel gespeeld. 
Sandra had zich als enige dame 
aangemeld voor het enkelspel, 
maar zonder tegenspeelsters he-
laas geen competitie. Misschien 
volgend jaar. In poule B vindt 
geen enkelspel plaats. 

 Dit jaar wordt op 7 avon-
den gespeeld en op het ���
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Concept poules competitieseizoen 2003-2004 
2e klasse afdeling 5Thuve

2 
Doesburg

7Pluumke ‘67 4 
Steenderen 1Doesburg 6Poona

3 
Shuttle-Up

1 
Poona

5 

3e klasse afdeling 8

Rianto
3

‘t Seepaerd
2 

Didam
6

Lochem
2

Yapton
1 

Steenderen
2 

UBC

6

Eefde
2 

4e klasse afdeling 8Steenderen 3
Wehl

4
Lochem

4
Eefde

3
Rianto

4
Phido

6
Babo

1
Grol

2

Rekreanten klasse 

Wordt pas in augustus of septem-

ber bekend...

4e klasse afdeling 11Wehl
3

Eefde
4

Didam
8

Zevenaar
3

Flash
1

Steenderen 4
Rianto

5
Rijnwaarden 1





Sappige Sinaasappels
Groentenboer W. Wortel wil zijn 
voorraad sinaasappels eens net-
jes etaleren. Al doende merkt hij 
dat als hij ze achter elkaar legt in 
groepjes van drie, er één 
overblijft. Hetzelfde gebeurt als hij 
het probeert met rijtjes van 5, 7 of 
9 sinaasappels naast elkaar. Pas 
als hij rijtjes van 11 maakt, past 
het precies.  

De Vraag: Hoeveel heeft sinaas-
appels de groentenboer? 

Lastige Lamp
In een kamer bevindt zich een 
gloeilamp. Buiten de kamer bevin-
den zich drie schakelaars, waar-
van er slechts één met de lamp is 
verbonden. In de beginsituatie 
staan alle schakelaars op 'uit' en 
brandt de lamp niet.  

De Vraag: Als je maar één keer 
de kamer in mag gaan om te con-
troleren of de lamp al dan niet 
brandt (je kunt dit namelijk van 
buitenaf absoluut niet zien), hoe 
kun je dan te weten komen met 
welke van de drie schakelaars je 
de lamp kunt aan- en uitdoen?  

Missende Bladzijden
Uit een boek missen een aantal 
opeenvolgende bladzijden. De 
som van de nummers ervan is 
9808.  

De Vraag: Welke bladzijden ont-
breken? 

Schilderij Ophangen
Je hebt een schilderij met een 
touw eraan. Het touw zit vast aan 
de twee bovenste hoeken van het 
schilderij. In de muur zitten twee 
spijkers, horizontaal naast elkaar. 
De vraag is nu om het touw zo-
danig aan de spijkers te hangen 
dat het schilderij naar beneden 
valt indien (willekeurig) één van 
de twee spijkers uit de muur wordt 
getrokken. Het schilderij moet on-
der de spijkers hangen en moet 
aan het touw hangen.  

De Vraag: Hoe moet het schil-
derij opgehangen worden?  
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Waar wanneer wie ? 

In de tuin van Trudy 
en Wilfred van der 

Weijden. 
Bronkhorsterweg 11. 

Op 7 juni 2003 
Vanaf 19:30 uur 

Voor de seniorleden. 

Kosten € 15,= p.p. 
Graag vooruit betalen 

Geef je nog op !!! 
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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
Arno Dominicus 
Kon. Julianalaan 47 
7221 BW  Steenderen 
Tel. 0575-450711 

Toernooien
Arno Dominicus 
        
     

Clubblad
André Saalmink 
     

Trainer
??? 

Website
‘Webmaster’ :Sylvia Breukink 
home.wanadoo.nl/bcsteenderen

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