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Van de voorzitter 

 Het einde 
nadert, van 
het jaar 
2003 dan 
wel te ver-
staan. Dat 
betekent dat 
we net weer een invitatie-toernooi 
achter de rug hebben, dit jaar 
voor de verandering eens geor-
ganiseerd door Arno. Hulde voor 
de voorbereiding, en natuurlijk 
hulde voor de aanwezigen die el-
kaar voor het eerst of wellicht al 
voor een tweede keer een lich-
telijk vijandig door het netje heb-
ben aangestaard. 

 Wat hebben we dit jaar weer 
meegemaakt? Ach, ’t viel wel mee 
dit jaar: een bestuurswisseling, 
waarbij Sandra wegens drukke 
bezigheden het stokje heeft 

overgedragen aan Arno, 
die het overigens ge-

weldig heeft opgepakt, een barbe-
cue waarbij Trudy geweldig heeft 
uitgepakt, een nieuwe trainer die 
met het trainen van het ongere-
gelde zooitje het laatste restje 
hoop op een rustig avondje heeft 
afgepakt, de jeugd, die sinds okto-
ber in grote getale andere jeugd 
inpakt tijdens een nieuw gestarte 
weekend-competitie en zo kunnen 
we nog wel even doorpakken. 

 Wat gaan we doen in 2004 , want 
bij een nieuw jaar horen de tradi-
tionele goede voornemens. 
Welnu, we gaan in januari natuur-
lijk weer genieten van de bollen 
van Trudy (vaste prik, bedankt al-
vast!), in februari elkaar maar 
weer eens een uurtje of twee in 

de ogen staren 
tijdens de ALV, 
vanaf maart/ 
april de interne 
blok weer eens 
uitvechten (waar 
blijf t Jeroen 
toch, nietwaar 
Jan?!), in mei 
nadenken over 



de nieuwe teamindeling voor het 
volgende seizoen, medio augus-
tus her  en der (volgens mij is 
Steenderen-city weer aan de 
beurt) folders/ flyers etc. uitdelen 
om nieuwe, wat minder sportieve 
zieltjes te winnen, vanaf septem-
ber weer gezellig matten met 

naburige club-
jes, en zo zoet-
jes aan weer 
richting het 
e i n d e j a a r s -
invi tat ie toer-
nooi om de 
zaak gezellig 
af te ronden. 
Genoeg te 
doen dus in 
S teende ren , 
waarbij Almelo 
in de vergelij-

king totaal in het niet valt (hoewel 
ze daar meerdere stoplichten heb-
ben). 

 Wat rest na deze korte terug- en 
vooruitblik: om jullie in alle opzich-
ten een heel lekkere Kerst te wen-
sen, waarbij diegenen die uit of 
thuis een wat langere vakantie 

genieten ook werkelijk mogen ge-
nieten en de eventuele doorwer-
kers sterkte gewenst wordt in 
deze donkere dagen.  

 Wees uiterst voorzichtig met de 
lontjes, bedenk een paar uur later 
niet te veel goede voornemens, 
want daar krijg je alleen maar last 
mee, en tenslotte alvast een ge-
weldig begin voor 2004 gewenst. 

  
 Tot in het nieuwe jaar!!! 

 Lex 



    Rabobank  
   Graafschap-West 

Op donderdag 23 oktober speel-
den we onze eerste thuiswedstrijd 
van het seizoen. Na het gelijkspel 
in Varsseveld gingen we vol 
goede moed aan de slag. Arno 
beet de spits af. Zowel in de eer-
ste als de tweede set ging het in 
het begin gelijk op maar na een 
punt of  5 (zeker in de tweede set) 
s l o e g  d e  v e r m o e i d h e i d 
genadeloos toe. Aan het 
uithoudingsvermogen moet op de 
training nog eens goed gesleuteld 
worden. (5-15; 6-15) 
Vincent ging met het geweldige 
resultaat van Varsseveld nog in 
het achterhoofd (winst in drie sets 
en dat in zijn eerste officiële com-
petitiewedstrijd!!!) de baan op 
voor het 2e HE. 
Hij begon indrukwekkend met 
winst in de eerste set. De tweede 
set bleef lange tijd spannend 
maar ging toch naar de tegen-
stander. Vincent moest dus weer 
aan de bak voor een derde set. 
De rek was er een beetje uit want 
de derde set ging helaas verloren. 

(15-9; 10-15; 4-15) 

 Moesten de dames het 
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dan weer doen??? Ja, dus!! 
Yvonne kreeg weinig weerstand 
en de eerste set werd dan ook vrij 
eenvoudig gewonnen. De tweede 
set was spannender. Yvonne 
kreeg het moeilijker maar kon 
toch de winst binnenslepen. (11-3; 
11-6) 
Ook de wedstrijd van Ineke leek 
zonder problemen te verlopen, de 
eerste set werd makkelijk gewon-
nen met 11-3. De tweede set 
werd een heel ander verhaal. De 



dames bleken aan elkaar ge-
waagd want geen van hen kon 
echt uitlopen. De tegenstander 
had uiteindelijk de langste adem: 
10-11. Een derde set was nodig 
om een beslissing te brengen. 
Ineke was goed bij de les en won 
met 11-6. 
Hiermee was de tussenstand na 
alle enkelspelen 2-2. Het kon dus 
nog alle kanten op!! 

 De eerste set van het herendub-
bel begon zeker niet slecht maar 
verder dan 5 punten konden Hans 
en Vincent niet komen. De tweede 
set verliep nog sneller en ondanks 
dat Hans zichzelf voortdurend aan 
het oppeppen was, kwam er voor 
ons geen punt meer op het score-
bord (5-15; 0-15) 
Natuurlijk werd er na deze partij 
weer op onze dames gerekend. 
Konden zij de stand weer gelijk 

trekken? Spannend was het 
zeker, want hoewel de eerste set 
met 7-15 verloren ging begon het 
echte werk in de tweede set. 
Lange tijd ging het gelijk op en 
onze dames waren zeer dichtbij 
de winst, maar…….het lukte net 
niet: 13-15 

 We stonden nu dus met 2-4 
achter en alleen de mix kon dus 
nog een gelijkspel opleveren. 
Blijkbaar was de druk enorm want 
Yvonne en Arno zaten in zeer 

1e

set
2e set 3e set

Arno Charles 5-15 6-15

Vincent Ronny 15-9 10-15 4-15

Yvonne Monique 11-3 11-6

Ineke Sandra 11-3 10-11 11-6
Vincent 
Hans

Charles 
Ronny 5-15 0-15

Yvonne 
Ineke

Monique 
Inge 7-15 13-15

Arno 
Yvonne

Charles 
Sandra 3-15 1-15

Hans 
Ineke

Ronny 
Inge 6-15 15-13 7-15

Einduitslag 2-6

Steenderen 1 -  
Didam 5



toe te trekken zodat  een derde 
set de beslissing moest brengen. 
Dat pakte helaas niet goed uit. Er 
werd flink op los gemept maar de 
set werd toch verloren (7-15). 
Volgende keer beter!! 

korte tijd, teleurgesteld, weer op 
de bank. De tegenstander bleek 
te sterk, we werden met 3-15 en 
1-15 van de baan gemept. 
De wedstrijd van Ineke en Hans 
moest ons dan nog aan een 
puntje helpen. Hoewel de eerste 
set verloren ging, kwam de span-
ning in de tweede set terug. Hans 
en Ineke wisten de winst naar zich 



Molenweg 7a 
7223 DN  Baak 

Tel.: 0575-442067 

Alleen volgens afspraak  
Tevens zonnebank. 

Openingstijden: 
ma. wo. en do. 09.00 - 22.00 uur 

vr. 09.00 - 20.00 uur 
za. 09.00 - 16.00 uur 

di. gesloten 
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Je schouders ophalen bij de 
gevonden voorwerpen, is nooit 
grappig. 

Zeggen dat Mabel mee de 
grafkelder in mocht omdat ze de 
weg kent in de onderwereld, is 
nooit grappig. 

Expert zijn bij de Megapool, is 
nooit grappig. 

Een schot voor open doel missen 
is nooit grappig. 

Op de Keukenhof naar de knop-
pen gaan is nooit grappig 

Een dichter die een gedicht opend 
is nooit grappig... 

Stralend uit Kernwasser Wunder-
land komen is nooit grappig. 

Tegen een Ween zeggen dat hij 
nergens mee kan lachen is nooit 
grappig.  

Je dochter, die op 1 april geboren 
is, joke noemen is nooit grappig. 

Een hengst met een nachtmerrie 
is nooit grappig. 

Een verkoper van seats en sofa’s 
die het niet meer ziet zitten.   

Hakkuh met een houthak-
ker is nooit grappig.



culo, Eibergen. Lochem, Hengelo, 
Steenderen en Eefde van de par-
tij. Badmintonclub Ruurlo vormde 
samen met BCL (Lochem), Babo 
(Borculo) en Yaption (Eibergen) al 
enkele jaren de deelnemende 
verenigingen aan het jaarlijkse 
toernooi. In de afgelopen periode 
w e r d e n  d a a r  H e n g e l o , 
Steenderen en Eefde aan 
toegevoegd omdat er voor de 
jeugd in de leeftijdscategorie van 
8 tot en met 15 jaar bijna geen 
wed-strijden worden georgani-
seerd. 'Dit toernooi biedt volop ge-
legenheid om eens tegen andere 
leeftijdsgenoten te spelen', zo  
maakte wedstrijdleidster Judith 
Winkelman van HBC (Hengelose 
Badminton Club) zaterdagmorgen 
tussen de partijen door duidelijk. 
'Puur het speelplezier is vandaag 
het uitgangspunt. Resultaat staat 
niet voorop. Er zijn vandaag zelfs 
kinderen actief die net een paar 
maanden badminton spleen en 
niet eens goed op de hoogte zijn 
van de precieze spelregels.' 

 De Ruurlose Nora Peppinck (10) 
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Bron de Stentor 

24 NOVEMBER 2003 - RUURLO 
- Met ferme slagen sloegen de 
Ruurlose badmintonspeelsters 
Nora Peppinck en Chantal Ruy-
sink zaterdagmorgen in sporthal 't 
Rikkenhage de shuttle over het 
net. Dat kostte Nora zoveel kracht 
dat ze in de loop van de morgen 
zelfs een blaar in haar hand 
kreeg. 

 Maar dat deerde haar totaal niet. 
Nadat de blaar met een pleister 
was afgeplakt won Nora met veel 
fanatisme en soepelheid samen 
met haar 'partner' bijna alle wed-
strijden met grote cijfers tijdens 
het Berkeltoernooi. 

 Badmintonclub Ruurlo was zater-
dag in sporthal 't Rikkenhage  
gastheer voor de eerste wedstrijd 
uit een serie van zes wedstrijden 
in het kader van het Berkeltoer-
nooi. Naast leden van Badminton-
club Ruurlo waren ook de jeugdaf-

delingen van 
clubs uit Bor-



jes van bijna dezelfde leeftijd 
moeten bestaan. Het Berkeltoer-
nooi maakt het wel mogelijk om 
kinderen in competitieverband te 
laten spelen omdat er alleen in 
'koppels' wordt gespeeld. En dat 
is een goede zaak,' aldus Jan 
Evers. De woorden van Evers 
worden onderschreven door train-
ster Ria Wolters van badminton-
club Yapton uit Eibergen. Wolters: 
'Na een wat mindere periode 
bestaat er momenteel weer veel 
belangstelling voor het jeugdbad-
minton binnen onze club. We zijn 
vandaag met 16 jeugdspelers 
aanwezig. En dat zijn er in het 
verleden wel eens flink wat 
minder geweest.' 

 Intussen speelden Nora en Chan-
tal hun laatste wedstrijd op deze 
morgen. Of nu de conditie of de 
onoplettendheid van beide dames 
debet was aan de nederlaag (11-
9) in de laatste wedstrijd zal altijd 
een vraag blijven. 

 D e s o n d a n k s 
werden Nora en 

en Chantal Ruysink (11) zijn dat al 
wel en spelen nu ruim één jaar 
badminton bij BC Ruurlo. 

 En niet zonder succes. Zaterdag 
won het tweetal de eerste vier 
poulewedstrijden tegen hun leef-
tijdgenootjes uit de regio met 
grote cijfers. Overwinningen met 
de cijfers 18-1, 24-7, 17-2 en 14-7 
spreken boekdelen. Het plezier 
was er niet minder om voor het 
tweetal dat ook nog andere 
hobby's heeft zoals paardrijden, 
gitaar spelen, gymnastiek en zin-
gen. 'Maar badminton vinden we 
bijna het leukst', aldus de tieners. 

 Bestuurslid Jan Evers van BC 
Ruurlo was dik tevreden over de 
opkomst van bijna dertig koppels 
op de toernooidag. BC Ruurlo 
was zaterdag met tien jeugdspel-
ers van de partij. 'Omdat de leef-
tijden van onze jeugdspelers nog 
al uiteen lopen kunnen we bijna 
geen jeugdteams afvaardigen 
naar de reguliere bondscompetitie 
omdat teams voor deze competi-
tie uit twee jongens en twee meis-



Een schaap met een wolallergie is 
nooit grappig. 

Een grafdelver die in de put zit is 
nooit grappig.  

Een vogelverschrikker die schrikt 
is nooit grappig!  

Een slak met 
ADHD is nooit 
grappig. 

Chantal zaterdag toch eerste in 
hun poule. 

 In de komende maanden wordt 
het toernooi voortgezet bij de an-
dere badmintonclubs die deelne-
men aan het Berkeltoernooi dat 
volgend jaar zomer besloten 
wordt met een traditioneel jeugd-
kamp.  

Jarigen januari - april:
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Allen van harte gefeliciteerd ! 
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Silvia en Jan waren scheidsrechters 
De uitslagen staan op de site ver-
meld 
                                                                  

Groetjes Lindsey Franken 

Voor meer informatie kijk op www.bakkersland.nl
Badminton competitie  

We vertrokken om half 9 bij de 
sporthal om naar Ruurlo te gaan 
want daar was de eerste wedstrijd 
voor de jeugd. Nadat de spelers zich 
hadden omgekleed en warmgelopen 
begonnen de wedstrijden. 
Ieder team speelde 5 wedstrijden, 
iedereen vond het leuk.  
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Speeltijden 

Enige tijd geleden heft het bestuur 
besloten de speeltijden vanaf 
januari 2004 te wijzigen.  

19:00 - 20:00 uur jeugdgroep. 
20:00 - 23:00 uur senioren. 

Bij competitie kunnen de banen 5 
- 7 worden gebruikt voor warming 
up, zodat de wedstrijden echt 
uiterlijk om 20:00 uur beginnen. 

Alle tegenstanders hebben bericht 
gekregen dat wedstrijden vanaf 
januari 2004 om 19:45 uur begin-
nen om er voor te zorgen dat zij 
op tijd aanwezig zullen zijn.  
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Ongelooflijk, lees dit maar eens 

Vlgones een oznrdeeok op een 
Eglnese uvinretsiet mkaat het neit 
uit in wlkee vloogdre de ltteers in 
een wrood saatn, het einge wat 
blegnaijrk is is dat de eretse en de 
ltaatse ltteer op de jiutse patals 
saatn. De rset van de ltteers 
mgoen wllikueirg gpletaast wdo-
ren en je knut vrelvogens gwoeon 
lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat 
we neit ekle ltteer op zcih lzeen 
maar het wrood als gheeel  

Lullen over rechters met Dick Ad-
vocaat is nooit grappig. 

Geen keuze kunnen maken en 
dan je kind 5 
namen geven 
(Catharina 
Amalia Bea-
trix Carmen 
Victoria)  
is nooit grap-
pig. 
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Op het moment dat ik dit schrijf, 
zit de eerste helft van het seizoen 
er alweer op. 
We zijn gestart met 4 oudgedien-
den en één nieuwkomer in dit 
team. Moeder Trudy heeft n.l. 
plaatsgemaakt voor dochter San-
dra. 
We hebben nu 9 wedstrijden 
gespeeld, waarvan 3 gewonnen, 2 
gelijk spel en 4 verloren, helaas is 
het niet gelijk verdeeld. Er 
resteren nu 5 wedstrijden om re-
vanche te nemen in het nieuwe 
jaar. Inmiddels zijn we nu op de 
zesde plaats beland, dus maken 
we nog kans om in deze klasse te 
blijven. 
Vandaag, zondag 7 december 
moeten we al om 9.30 uur in 
Duiven aantreden, kennelijk geen 
goed moment voor velen, want 
Adriaan had het bier nog in de 
benen, Stefan werd spontaan 's 
nachts ziek en heeft Bert uit bed 
gebeld en deze gesmeekt om 
mee te spelen. Maria was door 
laat thuiskomende kinderen en 

een manke-
ment aan het 
rechter oog uit 

haar slaap gehouden. Ik had goed 
geslapen, maar was na de wekker 
uitgezet te hebben, toch weer in 
slaap gevallen en daardoor nog 
een beetje duf. 
Maria voorspelde vooraf de eind-
stand. Het zou 7-1 voor Thuve 
worden en ik zou dit éne puntje 
binnenhalen. Na de enkelpatrijen 
was het 3-1, dus het klopte nog. 
Tijdens de heren enkels hadden 
we ook al bekeken wat we zoal 
gewonnen en verloren hadden en 
waren tot de conclusie gekomen 
dat we nog niet één damesdubbel 
samen gewonnen hadden. Dus 
vonden we het wel eens tijd ge-
worden om daar verandering in te 
brengen. 
Eerste set was een eitje voor ons, 
tweede set ging het weer mis en 
de derde set dreigde het helemaal 
mis te gaan, want Maria kwam ten 
val. Gelukkig viel het mee en kon-
den we na een korte onderbreking 
weer verder spelen. Tegenspeel-
sters van slag, wij aan slag en 
haalden de winst binnen. 
Over de rest van de partijen valt 
niet veel goeds van onze kant te 
melden, zodat we na nog wat 



gedronken en gegeten te hebben 
met een 6-2 nederlaag huiswaarts 
keerden om nog van het mooie 
weer te genieten. 
Stefan beterschap gewenst en 
Sandra, jammer dat het niet meer 
lukt om te spelen, maar geniet 
van je zwangerschap. We vertrou-
wen weer op een toekomstig(e) 
spe(elst)er voor onze club en vol-
gend seizoen ben je gewoon weer 
van de partij. 
  
Marja, team II  



Vul op de stippellijnen Nederlandse plaatsnamen in. Achter de omschrijving staat hoe-
veel letters de plaatsnaam telt. (ij telt voor 2 y telt voor 1) 

Gek word je van dat getsjirp van die krekels! Dan hoor ik liever ........... 11 
Als parachutist heb ik het land aan tuinen. Stel je voor dat ik in de .......... 10/11 
Zijn al die draden even lang? Geen idee, ik heb er pas ........... 11 
Toen de klei op was kon ik gelukkig nog even met het ......... 9 
De koekoek vroeg zich af: 'Waar zal ik dit jaar mijn ........?' 8 
Ik houd alleen van zomers, vandaar dat ik voor de ........... 11 
Boven rivieren spring ik niet, bromde de para. Bepaald geen pretje als ik in de ........ 8 
Voor 't gelijkmatig uitzaaien van het .............. door de korrels gemengd 14 
Denk je dat we de grens nog zullen halen, nu je motor steeds maar ...... ? 6 
Na periodes van langdurige droogte, ....... vroeger vurig om regen 7 
Als boetedoening moest ............... opkruipen op haar blote knieën 15 
Als ik de peren gekeerd heb, denk ik dat ik maar eens naar de ......... kijken 9 
Kom je niet? Wat is daarvan de ...... ? 6 
Wij kunnen ons er wel in vinden dat dominee de politiek van de kansel ..... 5 
'De Maas is slecht bevaarbaar,' zei de schipper, 'dus ik denk dat ik naar de ........' 8 
Ze gooien de trossen al los. Als ik nu niet naar mijn ........, ben ik te laat 8 
Rik was voor 't eerst aan 't strand. Z'n vader wees op 't water en zei: '.........!' 9 
Raakt die tuinman niet overwerkt? Hij moet in z'n eentje ............ onderhouden! 12 
Ik noem een predikant en dan moet jij zijn ........ 8 
Netelenbos wilde tunnels, maar Rijkswaterstaat ........./..  9/11 
Tijdens hun gebed hadden de nonnen altijd veel last van het lawaai van hun .......... 13 
Ik 'oud 'eel veel van dieren, maar ik verlies 'eel vaak als ik met mijn '......... 9 
Het was bij ons thuis altijd feest als pa bier dronk en ..... 5 
's Zomers had zij een strooien hoed, maar 's winters droeg Eline ..... 5 
Die beige bekleding staat prachtig bij de plavuizen, maar die ......... ook 9 
Toen de vijf dames binnen waren, bleef de vraag: Wanneer zullen de ................ ? 16 
Toen Eurydice gestorven was, borg Orpheus van wanhoop zijn ......  6 
Die makelaar gaat wel erg op in zijn vak! Nu staat hij met zijn ............ te kussen! 12 
Als pensionhouder ben je er mooi klaar mee, als zo'n Piet ......... is! 9 
Door turfgebrek in de nesten geraakt, besloot ................ stiekem af te graven. 16 

Van zijn gevecht met de duivel had .... .............. een flinke knauw 
gegeven. 4+14 
Na de dood van Max Tailleur kwam de .......... met Seinfeld pas 
echt op niveau. 10 
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 Kijk eens wat vaker in de spiegel 
van …
 … Mira in haar kapsalon ‘t Kniphuus. 
 Ik mag mij ondertussen rekenen tot 

de vaste klantenkring van Mira’s kap-
salon ’t Kniphuus in Baak en ben nog 
steeds blij dat ik mij begin vorig jaar 
‘verplicht voelde’ eens bij haar mijn 
haardos te laten bewerken. Het was 
de eerste keer dat ik thuiskwam en 
niet meteen mijn hoofd onder de 
kraan hield.  
Het is bij Mira altijd bijzonder gezellig 
en het voelt zo vertrouwd ‘onder ons’. 
Ook mijn mede-gezinsleden hebben 
de weg naar haar gevonden. Zij heb-
ben met name het gevoel dat 
‘aandacht besteed wordt aan het 
knippen’. Je staat tenminste niet met 
10 minuten weer buiten, iets dat je 

als man elders nog wel eens gebeurt. 
En nog belangrijker:  zij knipt goed, 
heeft inzicht, komt met voorstellen en 
houdt van een gezellige babbel. Het 
valt mij steeds op dat ook het contact 
met andere klanten altijd soepel tot 
stand komt. 

 Het is een heel eigen sfeertje daar in 
Baak. Mogelijk wordt dit veroorzaakt 
door het glaasje wijn dat op je te 
wachten staat? Je kunt natuurlijk ook 
kiezen voor koffie, thee of chocolade. 
(Tot nu toe altijd nog geserveerd met 
koekjes én chocolaatjes!) Kortom om 
de gezelligheid hoef je een bezoekje 
aan ’t Kniphuus niet te laten! 

 Mira heeft onlangs haar kapsalon 
grondig aan laten pakken waardoor 
het er nóg sfeervoller vertoeven is. 
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Steenderen 4 

 Zoals een ieder aan de stand kan 
zien draaien wij volop mee voor het 
kampioensschap!!!!!  
Grapje uiteraard, wij staan net als 
voorgaande jaren steevast op de 
onderste plaats. Toch kan ik niet zeg-
gen dat we slechter spelen dan vorig 
jaar. De tegenstanders zijn helaas 
elke keer weer beter dan dat wij zijn. 
Toch denk ik wel dat wij dit jaar nog 
een wedstrijd punt gaan pakken, al is 
het er maar 1. 
Wij hebben enkele diesels in de 
ploeg die naarmate het seizoen vor-
dert steeds beter gaan spelen, en op 
elkaar ingespeeld raken.. 
Toch moet ik zeggen dat de sfeer er 
niet onder lijdt binnen het team, en 
dat het altijd gezellig is. 
We zien het nieuwe jaar dan ook 
zeer positief in en denken toch dat 
ploegen zoals Wehl en Eefde door 
ons te kloppen zijn.  
Leuk om te vermelden is dat de eer-
ste heren dubbel dit jaar door Marius 
en ondergetekende is gewonnen!! 

 Ja wat kan ik verder nog melden. 
Niets volgens mij want over de resul-
taten van team 4 valt niet over naar 
huis te schrijven. 

 Verder wens ik namens team 4 
iedereen een zalig Kerstfeest en een 
voorspoedig 2004 

  
 Raymond. 
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((((( ring-g-g-g-g )))))) 

*** telefoon wordt opgenomen *** 
"Hallo?" 

"Hoi lieverd, hier papa" . "Mag ik 
mama even?" 

"Dat kan niet papa, ze is boven in de 
slaapkamer met ome Frank." 

Na een korte pauze zegt vader: 
"Maar je hebt helemaal geen ome 
Frank, lieverd!" 
"Ja hoor, die heb ik wel en hij is nu 
boven in de slaapkamer met 
mama!" 

"Uh, OK dan . moet je dit even voor 
papa doen. Leg de telefoon 
neer, ren naar boven en klop op de 
slaapkamerdeur en roep dat papa's 
auto de oprijlaan op komt rijden." 

"OK papa!" 

Een paar minuten later komt het 
meisje weer aan de telefoon. "Ik heb 
het gedaan hoor papa." 

"Wat gebeurde er?" vraagt papa. 

"Nou, mama 

schrok enorm, sprong uit bed zonder 
kleren en begon heel erg te schreeu-
wen. Toen struikelde ze over het 
kleed en viel zo door het raam naar 
beneden en nu is ze dood." 

"Oh mijn god!!!! Wat deed ome 
Frank?" 

"Hij sprong ook uit bed zonder kleren 
en hij was heel erg bang, toen 
sprong hij in paniek uit het raam zo 
het zwembad in... maar hij was vast 
vergeten dat jij vorige week het water 
er had uitgehaald om het te 
verversen, dus viel hij op de bodem 
en is nu ook erg dood." 

*** lange pauze *** 

En dan zegt papa: "zwembad????  
Is dit 073-64 06 677?????"` 

Artsen zonder grenzen aanhouden 
bij de paspoort controle is nooit grap-
pig. 

Nico Swinkels die aan de weg tim-
mmert is nooit grappig. 

Een kerstbomenhandelaar die ie-
mand een beuk verkoopt is nooit 
grappig. 



Berkel competitie in Ruurlo 

Ik heb meegedaan aan Berkel 
competitie het was heel leuk. 
We deden dubbel spel ik moest 
met Imke. 

Jan en Silvia mijn moeder en de 
vader van Tom waren ook mee. 
Jan en Silvia waren scheids-
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rechters. 
De uitslagen waren: 
BCS 1: Kerstin Takken & Marije 
Knol helaas niets gewonnen. 
BCS 2: Annemiek de Wit & Anne 
Berns 3 gewonnen van de 4. 
BCS 3: Imke Takken & Melanie 
Franken 1 gewonnen van de 4. 
BCS 4: Daphne Sloot & Sabine 
Oortgiesen 3 van de 4. 
BCS 5: Tom van Wijk & Jeremy 
Oortgiesen (Anne-Maartje de 
Goede) 3 gewonnen van de 4. 
Anne-Maartje viel in voor Jeremy 
omdat hij zijn teen had gekneusd. 
KerstinTakken & Marije Knol 
moesten tegen de gevorderden. 

Van Melanie 
Franken. 

De Nederlandse vertaling van het 
Engelse "Never funny" is "Nooit grap-
pig".  

Je schouders ophalen bij de gevon-
den voorwerpen, is nooit grappig. 
Je neus ophalen bij een plastisch chi-
rurg is nooit grappig. 



Zo en dan nu weer eens een 
stukje van een Verloren wedstrijd 
door het recreanten team, 
jeeeeeeh!!!!!!! 
Op 3 december hebben we de uit-
gestelde wedstrijd gespeeld tegen 
Wehl. 
Yvonne was onze chauffeuse en 
bracht ons regelrecht zonder om-
metjes naar de sporthal in Wehl. 
Na een kop koffie en een shagje 
gingen we er maar tegen aan. 
Yvonne had ons onderweg al 
ingelicht dat Wehl nog nul punten 
had, dus dat wordt een makkie. 
Althans dat dacht Ineke. Het 
tegengestelde is waar. Er werden  
hevige strijden geleverd op het 
badminton veld. 
De eerste Heren enkel werd 
gespeeld door Hans. Hij verloor 
met 15-3 en 15-6. Arno speelde 
de tweede heren enkel en had 
iets meer geluk en WON met 9-15 
en 1-15. Ineke speelde de eerste 
dames enkel. Ze dacht er veel te 
makkelijk over en moest er een 
tandje bij doen. De eerste set won 

ze met 6-11 en 
de tweede ver-
loor ze met 11-

7, dus er moest nog een set 
gespeeld worden. Die verloor ze 
met 5-11. Yvonne ging het wat 
beter af, ze verloor de eerste set 
welleswaar met 11-4. Ze heeft er 
toen maar gelijk twee tandjes erbij 
gedaan en won de tweede set 
met 6-11 en ze had toen zoiets 
van die geef ik niet meer weg. 5-
11. 
De beide dubbels waren niet om 
aan te zien en over de uitslag 
zullen we het dan ook maar niet 
hebben. 
De mix van Hans en Ineke was 
ook niet geweldig, ze verloren met 
15-8 en 15-8. Daarentegen ging 
de mix van Arno en Yvonne een 
stuk beter, ze wonnen de eerste 
set met 4-15 en de tweede ging 
wel iets moeilijker maar toch 12-
15. 
Ineke was nog wel naar de kapper 
geweest en had er een rood 
kleurtje van gemaakt, dus dachten 
ze van een felle rooie, maar dat 
viel tegen en ze mag niet meer 
voor een wedstrijd naar de kap-
per. Misschien gaat het dan in het 
vervolg weer wat beter. 
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Didam 6 8 13 - 3 45 - 19 

Thuve 3 8 13 - 3 41 - 23 

Lochem 2 8 10 - 6 38 - 26 

Rianto 2 8 10 - 6 37 - 27 

UBC 6 9 8 - 10 34 - 38 

Steenderen 2 9 8 - 10 34 - 38 

Yapton 1 8 4 - 12 26 - 38 

Seepaerd 2 8 0 - 16 9 - 55 
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Phido 6 9 13 - 5 46 - 21 

Euro 4 9 13 - 5 45 - 27 

Grol 2 8 12 - 4 41 - 23 

Rianto 3 9 11 - 7 40 - 32 

Eefde 3 8 9 - 7 38 - 26 

Pluumke '67 6 9 9 - 9 37 - 30 

Steenderen 3 9 4 - 14 20 - 52 

Babo 1 8 3 - 13 23 - 41 
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Wehl 4 9 2 - 16 17 - 55 
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Rijnwaarden 1 8 15 - 1 52 - 12 

Didam 8 7 10 - 4 37 - 19 

Flash 2 8 10 - 6 37 - 27 

Rianto 4 8 8 - 8 36 - 28 

Wehl 3 8 8 - 8 30 - 34 

Zevenaar 2 8 7 - 9 32 - 32 

Eefde 4 7 4 - 10 18 - 38 

Steenderen 4 8 0 - 16 6 - 58 
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Steenderen 1 6 9 - 3 26 - 22 

Didam 5 4 8 - 0 26 - 6 

Poona 1 5 7 - 3 26 - 14 

Varsseveld 2 6 6 - 6 23 - 25 

Euro 4 6 6 - 6 22 - 26 

Seepaerd 2 5 5 - 5 19 - 21 

Wehl 3 5 1 - 9 15 - 25 

Doesburg 4 5 0 - 10 11 - 29 
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Colofon

Voorzitter
Lex de Goede 
Esdoornstraat  
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 

Toernooicommissie
Arno Dominicus 
        

     

Redaktie clubblad
André Saalmink 
     

Trainer
Ollie Stuurman 
Beatrixplein 26 
6987 BV Giesbeek 

Jeugdcommissie
Jan Takken 
Sylvia Breukink 

Website
Website: home.wanadoo.nl/bcsteenderen
Email: bcsteenderen@wanadoo.nl 

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