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Voorjaarsgeneuzel 

Zomaar een 
donderdag-
middag tij-
dens de 
voorjaarsva-
kantie lijkt 
een ge-
schikt mo-
ment voor 
een stukje 

voor het clubblad: het voorjaar is bui-
ten heftig bezig, blaadjes spuiten uit 
de takken van de bomen, bloemen 
tieren welig, een lentebuitje is in aan-
tocht: genoeg ingrediënten derhalve 
voor een tijdje overpeinzen. 

Hebben we elkaar momenteel span-
nende dingen te vertellen is zo’n 
vraag die op zo’n moment opkomt of 
valt het wel mee, het gaat immers 
zoals het gaat. Of niet helemaal? De 
teamindeling voor het komende 
speelseizoen is aanstaande, altijd 
goed voor flink wat bestuurlijke druk-
te en, afhankelijk van de waardering 
van het resultaat, daarna ook voor 

overige leden van de club. 
Daarbij blijft het overigens 
wel een feit dat een aan-
zienlijk aantal mensen niet 
reageert op het eenvoudige 

verzoek om een wensenlijstje in te 
vullen, dus die zijn bij voorbaat ge-
doemd om hun eventuele kritiek voor 
een heel jaar in te slikken. 

De training dan, zo’n onderwerp dat 
maar moeilijk landt: we willen wel 
maar eigenlijk ook weer niet te veel, 
het feit dat er getraind wordt trekt 
mensen aan maar stoot tegelijkertijd 
ook weer af. Te veel training achter 
elkaar is niet gewenst maar te veel 

onderbrekingen in het seizoen a.g.v. 
toernooiperikelen zijn in verband met 
de noodzakelijke opbouw ook onge-
wenst. De kosten moeten in de pas 
blijven, maar aan de kwaliteit mag 
niet getornd worden. Kortom, een 
wensenplaatje dat moeilijk spoort 
met de reële mogelijkheden en een 
uitdaging vormt voor degene die hier 
een totaalplaatje van mag maken. 

Volgend onderwerp: de jeugd. Afge-



lopen maanden hebben ze her en 
der in de regio hun vaardigheden met 
het racket laten zien onder de bezie-
lende (bege-)leiding van onze zelf-
ontwikkelde talenten Sylvia en Jan, 
af en toe begeleid door een ver-
dwaalde ouder die op zaterdagmor-
gen niets beters kon verzinnen. En 
daarbij niet te vergeten de shirtjes die 
ter beschikking zijn gesteld door Jos 

Sloot, die het voormalige bonte ge-
heel een fleurig en vooral strak aan-
zien (mooi blauw is niet lelijk) hebben 
gegeven: als dank heeft Sylvia de 
lokale pers overstelpt met proza, zo-
dat én de kranten blij waren (valt er 
weer wat af te drukken), én Jos blij 
was (toch weer een mooi stukje re-
clame voor de zaak) én de club blij 
mag zijn, omdat de naamsbekend-
heid weer een duwtje gekregen 
heeft. 

Binnenkort is het langverwachte 
weekend-kamp in Goor waar de kin-
deren zich ongetwijfeld van harte zul-

len inspannen om v.w.b. hun uiterlijk 
de naam van het dorp eer aan te 

doen. Wat de vele spontane begelei-
ders (werkelijk ongekend, ze komen 
uit alle hoeken en gaten) zullen doen 
is nog niet bekend, maar wellicht wil-
len we dat ook helemaal niet weten. 

Vast staat wel dat de hele meute 
deelnemers (60+ man/ vrouw/ kinde-

ren) op een grote zaal hun oogjes 
mag proberen te sluiten, dus daar zal 
wel niet te veel van terechtkomen. Ik 
lees het wel in het volgende nummer, 
als onze 20 kindertjes allemaal weer 
hun laptop mishandeld hebben en 

allerhande e-mails sturen met de no-
dige afdrukwaardige kopij. 

Het valt eigenlijk helemaal niet tegen, 
wat je zo in een half uurtje peinzen 
bij elkaar sprokkelt, zonder dat je het 
geheugen dan wel de aanwezige cre-
ativiteit te veel geweld aan moet 
doen. 
Probeer jij het de volgende keer ook 
een keertje?? 

Veel speelplezier 

Lex 



    Rabobank  
   Graafschap-West 
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Uit eten met ons team.  

T'ja dat is altijd erg gezellig maar er is 
één probleem ?  
De agenda ......  
"zullen we volgende week de agenda -
s meenemen om een datum te prik-
ken "?  
Tuurlijk zegt iedereen.  
Wie zijn eigenlijk iedereen, team 1 
natuurlijk.  
Het is zo moeilijk om een datum te 
prikken.  
Maar uiteindelijk zijn we unaniem tot 
een beslissing gekomen.  
Deze eerst vastgestelde datum moest 
helaas herzien worden maar het is 
allemaal toch zo ver gekomen.  
Op vrijdagavond 13 februari was de 
avond van de waarheid.  
En maar denken dat alles in kannen 
en kruiken is.  
nee hoor, het volgende probleem 
deed zich voor .....het tijdstip!!!  
Maar team 1 zal team 1 niet zijn om 
hier (na enige discussie) ook uit te 
komen.  
We gaan naar Apeldoorn.  
André regelt de reservering en de en-
tertainment voor deze avond....eten 

en drinken.....dan nog 
meer drinken en wat ac-
tiefs, bowlen. 

Ieder jaar heeft Mascha 

wel wat te zeuren, eerst de wijn dan de 
koude garnalen...  
Na het eten zijn we vreemd gegaan...  
Ik ben gaan bowlen met Jan en Sylvia 
met André, je kunt natuurlijk wel raden 
wie er met bowlen heeft gewonnen.  
Helaas verliep de avond sneller dan 
verwacht en tegen de klok van 01:00 
uur werd de terugreis via Warnsveld 
naar Steenderen ingezet. 

Heerlijk geslapen en gedroomd van de 
overwinning. 

Groeten Jan, André, Sylvia en Mascha 



Verjaardagen mei - augustus: 

Imke  Takken 5-mei 
Teun  Ravenshorst 8-mei 
Stefan  Jansen 17-mei 
Monique van Bekkum 20-mei 
Alexander de Goede 22-mei 
Joke van Rooij 29-mei 
Ronnie  Rijkaart 29-mei 
Daphne  Sloot 5-juni 
Mascha  Gebbink 7-juni 
Ria  Stuart 8-juni 
Lisette van der Weijden 13-juni 
Erik  Baars 19-juni 
Jan van Halen 22-juni 
Bert  Wisselink 26-juni 
Maureen van Amerongen 22-juli 
Lisenka van Gogh 23-juli 
Marius  Lamers 25-juli 
Frans  Brinkhorst 29-juli 
Melanie  Franken 30-juli 
Jeroen  Beelen 1-augustus 
Arno  Dominicus 2-augustus 
Anne  Berns 6-augustus 
Yvonne  Mennink 18-augustus 
Jeremy  Oortgiesen 21-augustus 
Karen  Reesink 21-augustus 

Alsnog of al vast gefeliciteerd! 

Mededelingen 

Seizoen 2003-2004:
3, 10, 17 juni  Clubkampioenschap
   voor de jeugdleden. 
5-6 juni  Jeugdkamp in Goor 
17 juni  Laatste speelavond. 

Seizoen 2004-2005:
19 augustus Eerste speelavond. 
26 augustus Gelegenheid voor 
vriendschappelijke wedstrijden. Elke 
team kan zelf een tegenstander uitzoe-
ken en uitnodigen. Als het bestuur de 
tegenstander zou moeten uitnodigen, 
dan graag even een berichtje 
9 september GEEN badminton !
   (i.v.m. kermis) 
20 september  Eerste speelweek  
   van de competitie 
15 december  Onze club bestaat 20 
jaar! Wat staat er te gebeuren? De 
feestcommissie  
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Het competitieseizoen 2003-2004 ligt 
al weer een eindje achter ons. Op de-
ze pagina’s vind je het eindresultaat 
van alle inspanningen.  

Voor wie ge-
interesseerd 
is zijn er ook 
nog de uitge-
breide statis-
tieken met 
ieders per-
soonlijke re-

3ZA Recreanten   W G V Punten   Saldo   
1 Didam 5 16 13 2 1 28 - 4 95 - 33 
2 Poona 1 16 12 2 2 26 - 6 85 - 43 
3 Seepaerd 2 16 8 3 5 19 - 9 68 - 60 
4 Steenderen 1 16 8 2 6 18 - 14 66 - 62 
5 Euro 4 16 8 1 7 17 - 15 63 - 65 
6 Varsseveld 2 16 6 2 8 14 - 18 58 - 70 
7 Wehl 3 16 3 2 11 8 - 18 51 - 77 
8 Doesburg 4 16 2 3 10 7 - 21 50 - 78 
9 Zuidveen 1 16 3 1 12 7 - 19 40 - 88 

sultaten. Vraag me even als je een ko-
pie wilt. 

André. 



2e klasse afd. 5   W G V Punten   Saldo   
1 Didam 3 14 12 2   26 - 2 87 - 25 
2 Poona 3 14 8 3 1 21 - 7 70 - 42 
3 Doesburg 6 14 10 2 2 22 - 6 78 - 34 
4 Pluumke '67 4 14 6   7 14 - 14 50 - 62 
5 Thuve 2 14 5 2 7 12 - 16 57 - 55 
6 Steenderen 1 14 3 2 9 8 - 20 40 - 72 
7 Doesburg 7 14 4   9 8 - 20 36 - 76 
8 Poona 5 14   1 12 1 - 25 30 - 82 

3e Klasse afd. 8   W G V Punten   Saldo   
1 Thuve 3 14 12 1 1 25 - 3 76 - 36 
2 Didam 6 14 9 2 3 20 - 6 75 - 37 
3 Lochem 2 14 8 3 3 19 - 9 65 - 47 
4 Rianto 2 14 5 4 4 14 - 14 62 - 50 
5 Steenderen 2 14 5 2 7 12 - 14 53 - 59 
6 Yapton 1 14 4 3 7 11 - 17 53 - 59 
7 UBC 6 14 4 3 7 11 - 17 48 5 64 
8 Seepaerd 2 14     14 0 - 28 16 - 96 

4e Klasse afd. 9   W G V Punten   Saldo   
1 Phido 6 16 12 2 2 26 - 6 87 - 36 
2 Eefde 3 16 8 3 3 22 - 10 80 - 48 
3 Grol 2 16 10 2 3 22 - 10 78 - 50 
4 Pluumke '67 6 16 7 2 5 20 - 12 76 - 47 
5 Euro 4 16 5 3 6 15 - 17 65 - 63 
6 Rianto 3 16 6 3 6 15 - 17 63 - 65 
7 Babo 1 16 3 6 6 12 - 20 58 - 70 
8 Steenderen 3 16 2 2 11 8 - 24 34 - 94 
9 Wehl 4 16 1   14 2 - 28 30 - 98 

4e Klasse afd. 12   W G V Punten   Saldo   
1 Rijnwaarden 1 14 12 2   26 - 2 88 - 24 
2 Didam 8 14 7 4 3 18 - 10 65 - 47 
3 Rianto 4 14 7 3 4 17 - 11 67 - 45 
4 Zevenaar 2 14 6 2 6 14 - 14 57 - 55 
5 Flash 2 14 4 5 5 13 - 15 59 - 53 
6 Wehl 3 14 4 5 5 13 - 15 52 - 60 
7 Eefde 4 14 3 4 7 10 - 18 45 - 67 
8 Steenderen 4 14   1 13 1 - 27 15 - 97 



Jeugdtoernooi in Steenderen. 

Op zaterdag 27 maart hadden wij een 
jeugdtoernooi in de sporthal in Steen-
deren. 
We moesten om half negen aanwezig 
zijn. 
De donderdag ervoor hadden we 
shirtjes gekregen van Jos Sloot. 
Iedereen had het shirtje aan dus je 
kon goed zien wie er bij Steenderen 
hoorde. 

Wij (Marije en ik) speelden bij de ge-
vorderden en moesten vijf wedstrijden 
spelen. 
Sommige kinderen waar we tegen 
moesten konden heel hard smashen 
zodat we de shuttles letterlijk en fi-

guurlijk om onze 
oren kregen. 
We hebben drie 
van de vijf wed-

strijdjes gewonnen. 
Er waren ook een paar leuke jongens 
bij waarmee we het heel gezellig had-
den. 
Aan het eind hebben we nog met de 
jongens onze MSN adressen uitgewis-
seld. 
We moesten aan het eind van de dag 
nog op de foto met de leiders en de 
sponsor. 
Het wordt vast een hele leuke foto, na 
zo’n leuke dag. 
We verheugen ons allemaal op de vol-
gende keer in Hengelo op zeventien 
april. 
Op vijf en zes juni hebben we kamp. 
En we hebben afgesproken dat we 
samen met de jongens lekker gaan 
keten. 

Kerstin. 
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reikt onze club is niet in de preizen 
gevallen jammer. 
Invitatie toernooi  
29 april hadden we invitatie toernooi. 
Dat is dat je met een vriend(in) of fa-
milielid of buurmeisje of buurjongen 
noem maar op tegen iemand die ook 
een vriend(in) of familielid of buur-
meisje of buurjongen moet spelen. 
Er waren ook officiële scheidsrechters 
o.a. Lex de Goede (vader van Anne-
Maartje) Silvia (onze badminton lei-
derster) en Jan (onze badminton lei-
der). 
Groetjes Melanie Franken.                 
   

   

Competitie/invitatie toernooi 
15 mei hadden we competitie in borcu-
lo. 
Deze deden er mee: 
BCS-1:    Kerstin Takken & Marije Knol 
BCS-2:    Annemiek de Wit & Anne 
Berns 
BCS-3:    Imke Takken & Melanie 
Franken 
BCS-4:    Sabine Oortgiesen & Daph-
ne Sloot 
BCS-5:    Tom van Wijk & Jeremy 
Oortgiesen 
BCS-6:    Anne-Maartje de Goede & 
Sharon Besseling 
BCS-7:    Willemiene Willemsen & 
Lindsey Franken 
BCS-8:    Karen Reesink & Edvina 
Kalaç  
Op het laatst werden er prijzen uit ge-

Competitie in Borculo



zen. Er waren slechts prijzen voor de 
beste twee en de slechtste in elke pou-
le (gevorderden en beginners). Geluk-
kig was onze voorzitter mee als mee-
reizende ouder en zorgde hij ervoor 
dat elk jeugdlid van onze club alsnog 
een lekkere zak snoep kreeg. 

Einduitslag van de Berkelcompetitie: 
Gevorderden:  
 Ruurlo 1  40 punten 
 Eibergen 1  38 punten 
 Borculo 1  36 punten 
 Ruurlo 2  22 punten 
 Borculo 2  22 punten 
 Steenderen 1 16 punten 
 Eibergen 3  14 punten 
 Ruurlo 3    9 punten 
 Eibergen 4    1 punt 

De Berkelcompetitie. 

Onze jeugd heeft afgelopen seizoen 
meegedaan (samen met jeugd van 6 
andere verenigingen) aan de Berkel-
competitie. Deze competitie is opge-
zet om de jeugd die nog niet toe aan 
is aan de reguliere districtscompetitie, 
of die daar geen zin aan heeft omdat 
er dan te vaak gespeeld moet wor-
den, toch de kans te bieden aan wed-
strijden mee te doen. Voor zover wij 
hebben kunnen vaststellen heeft de 
Steenderense jeugd met veel plezier 
gespeeld. En wat ook erg leuk was: 
ze deden dat heel goed en heel spor-

tief. Zaterdag 15 mei was de laatste 
wedstrijd en de 
prijsuitreiking. 
Helaas vielen we 
niet de in de prij-
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Beginners: 
 Eefde 2  33 punten 
 Eibergen 6  31 punten 
 Hengelo 2  26 punten 
 Steenderen 4 24 punten 
 Borculo 3  23 punten 
 Steenderen 2 22 punten 
 Steenderen 5 22 punten
 Steenderen 8 22 punten 
 Eibergen 8  21 punten 
 Hengelo 1  20 punten 
 Ruurlo 4  20 punten 
 Steenderen 6 20 punten 
 Borculo 4  18 punten 
 Steenderen 7 18 punten 
 Eibergen 7  17 punten 
 Borculo 5  17 punten 
 Steenderen 3 16 punten 
 Ruurlo 5  16 punten 
 Lochem 2  14 punten 
 Eibergen 5  12 punten 
 Eefde 1  12 punten 
 Lochem 1    6 punten 

Volgend jaar zullen we zeker weer 
van de partij zijn! 

De jeugdcommissie. 

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 



Jos Sloot, bloembollen en akkerbouw

Op zaterdag 27 maart 2004 was het 
de beurt aan BC Steenderen om de 

Berkelcompetitie onderdak te bieden. 
De Berkelcompetitie is een toernooi 
waaraan 7 verenigingen uit de regio 
deelnemen. Het is opgezet om de 

jeugd die nog niet toe aan is aan de 
reguliere districtscompetitie, of die 

daar geen 
zin aan 

heeft omdat 
er dan te 
vaak ge-

speeld moet 
worden, 
toch de 

kans te bie-
den aan 

wedstrijden 
mee te 
doen.  

Tot nu toe 
speelden de  

jeugdige 
badmintonners van Steenderen (9 tot 
16 jaar) in eigen shirtjes, maar vanaf 
heden spelen ze de sterren van de 

hemel in prachtige blauwe poloshirt-
jes, beschikbaar 
gesteld door Jos 
Sloot (vader van 
jeugdlid Daph-
ne). Leek het 

maar zo of speelden ze echt beter dan 
voorheen? 

Jos heeft een bloembollen- en akker-
bouwbedrijf in de gemeente Steende-

ren. Hiervoor is hij jaarlijks op zoek 
naar stukken grond waarop hij bloem-
bollen en aardappelen kan telen. Voor 

meer informatie over het bedrijf van 
Jos Sloot kunt u binnenkort hier een 

link verwachten naar zijn eigen websi-
te. 

Op de vraag 
waarom hij 

juist de jeugd 
van BC 

Steenderen 
in shirts wil 
steken, zegt 
hij dat zijn 

dochter hem 
ernaar vroeg 
en daarmee 
het idee in 

de week zet-
te. Hij heeft 
respect voor 

de manier waarop de vereniging zich 
inzet voor de jeugd en vindt het be-

langrijk ook eens een kleinere vereni-
ging te ondersteunen. 

Het spreekt voor zich dat jeugd en be-
stuur van BCS Jos Sloot bijzonder er-
kentelijk is voor dit ruimhartige gebaar. 
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Vul op de stippellijnen Nederlandse plaatsnamen in. Achter de omschrijving staat 
hoeveel letters de plaatsnaam telt. (ij telt voor 2, y telt voor 1) 

........ is geen oord voor watjes 8 
Bepaald geen sierlijke spits op die kerk in ........... 11 
Uitermate anglo-erotische tattoo's maakt men hier in ........ 8 
Voor een pondje alternatief gehakt moet de slager hier een heel ........ 8 
Ondanks de gaswinning bleef door het dorp een ........... stromen 11 
'Turfschaken' ligt mij niet, vandaar dat ik liever in ....... 7 
Na een kroegentocht in Heinkenszand zakten ze door in .......... 10 
Wat Van Dorp fout zegt, breit ........... 11 
Als ik mijn weiland verkocht heb, mooi dat ik van de opbrengst een ....... 7 
De pittige diabetica verhuisde van Zoeterwoude naar ......../………. 8/10 
‘.......!' schreeuwde de bestolen marktkoopman 7 
In deze nieuwbouwwijk valt nog heel wat te klinkeren en te ....... 7 
Voor de komst van de CV zaten de gelovigen 's zondags rillend in .......... 10 
De ware sportvisser gebruikt geen kunstaas, maar een .... 4 
Griezels heb je overal, maar in dit dorp woonde een echt ....... 7 
Broeders, verzoent u zich toch eindelijk eens met uw ........ 8 
'........!' krijste de duiveluitdrijver zwaaiend met het wierookvat 8 
Ach jee, een homosexuele eend. Die valt natuurlijk op ....... 7 
Waar men in het bos de bomen kapt, daar men in het grasland ..... 5 
'Ik kap ermee,' dacht de inbreker. 'Dit huis heeft mij teveel ......' 6 
Voor tochtige merries valt er in ...... niet veel te beleven 6 
Wie beroepshalve naar ..........., kan heel wat oude koeien uit de sloot halen 11 
Literair gezien, is ......... een typisch Reviaanse vluchtheuvel 9 
Tegen Kerstmis wordt een onvoorstelbare hoeveelheid ..... in stukjes verwerkt 5 
'..........!' riep de rabbi uitgelaten en gooide zijn hoofddeksel in de lucht 4+6 
Van louter schrik rezen zijn haren ......... 9 
Na de capitulatie namen veel Duitse oorlogsmisdadigers .. …. naar Zuid-Amerika 
2+4 
Zitten er in die skater-broeken ook van die hele grote ...... 6 
'Een vis heeft geen botten, .........,' zei de biologieleraar 9 
Wat het oor hoort, zegt de .........  9 
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Sandra en Bob,  
van harte gefeliciteerd met de nieuwste van Oosten.
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“De blok” van 2004 

Zoals ieder jaar een succes!  
Iedereen speelt met iedereen, al-
les loopt tot nu toe als een trein. 
Een enkele keer vergeet iemand 
zich af te melden of wordt ziek dan 
‘regelt’ Lucie of  Sylvia wat en zie 
daar het loopt weer. 
12 mei was wel een wat andere 
avond dan tot nu toe. Iedereen 
was na wat ‘geregel’ van Lucie 
aan het spelen  en plotseling kon 
je merken dat er wat aan de hand 
was. Gert lag op de grond, een 
zweepslag. Het is eigenlijk heel 
raar om te evalueren hoe dat 
werkt. Sommige mensen spelen 
gewoon door en dat is denk ik het 
beste wat je kunt doen. Het is na-
tuurlijk wel prettig voor het slacht-
offer dat iemand naar hem omkijkt. 

Bijna iedereen weet wat er moet 
gebeuren, heeft het ook gehad (ik 
moest dat dus ook vertellen), 
geeft advies en het ‘slachtoffer’ 
gaat daardoor bijna van zijn stok-
je en weet niet meer wat hij moet. 
Uiteindelijk is hij verzorgd door 
Teun en ingetaped naar huis ge-
bracht. 
Na het incident moest Lucie al-
weer ‘regelen’ en iedereen heeft 
toch nog een paar leuke wedstrij-
den kunnen spelen. 
Hopelijk is Gert er snel weer bo-
venop want het zal niet meevallen 
autorijlessen te geven met een 
geblesseerd been. 

Trudy van der Weijden. 
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Clubkampioenschap voor de jeugd 

De laatste drie weken van dit seizoen 
zal de jeugd strijden om het clubkam-
pioenschap. Elke speler/speelster 
krijgt 3 tegenstanders en speelt daar 
2 wedstrijden (van 10 minuten) tegen. 
Doordat er op sterkte gestreden wordt 
zal er uiteindelijk een 1e, 2e en 3e

plaats toegekend kunnen worden. En 
die plaatsen zijn goed voor een heuse 
beker. De kampioen ontvangt tevens 
een wisseltrofee. De wisseltrofee 
wordt elk jaar voorzien van een 
plaatje met de naam van de kampi-
oen en mag het hele jaar bij de kam-
pioen thuis staan. Vlak voor het club-
kampioenschap van het volgende jaar 
moet deze trofee weer ingeleverd 
worden en kan hij/zij proberen de tro-
fee opnieuw in de wacht te slepen. 
De jeugd zal op 3, 10 en 17 juni de 
wedstrijden spelen tussen 19.30 uur 
en 20.10 uur. Na afloop van de wed-
strijden op 17 juni zal de voorzitter de 
prijzen uitreiken. 
Mocht je (als volwassene) al aanwe-
zig zijn: je bent van harte welkom een 
partijtje te komen tellen, graag zelfs! 
Uiteraard mag aanmoedigen ook. 

De jeugdcom-
missie. 

Concept poule indeling competitie 
2004-2005 

2e klasse afd. 5
Thuve 2 
Doesburg 7 
Pluumke ‘67 4 
Steenderen 1 
Shuttle Up 1 
Lochem 2 
LBC ‘72 3 
Flash 1 
Didam 6 

4e klasse afd. 9
Steenderen 3 
Wehl 4 
Ruurlo 1 
Eefde 3 
Rianto 3 
‘t Seepaerd 2 
Babo 1 
Grol 2 
Euro 4 

Voor de recreantencompetitie wordt de 
poule-indeling gewoonlijk pas in de 
zomervakantie bekend. 

3e klasse afd. 5
Phido 6 
Thuve 4 
Didam 4 
Wehl 2 
Euro 3 
Rianto 2 
Lochem 3 
Doesburg 5 
Steenderen 2 

4e klasse afd 12
Wehl 3 
Eefde 4 
Didam 8 
Zevenaar 2 
Flash 2 
Steenderen 4 
Rianto 4 
Varsseveld 1 



Teamsamenstelling 

Tijdens de ledenvergadering hadden 
we nog gedacht in een competitiever-
gadering over de teamsamenstelling te 
zullen praten. Nadat we ons in het be-
stuur over de uitkomsten van de on-
langs gehouden enquête hadden ge-
bogen, hebben we geconstateerd dat 
er maar weinig te wijzigen valt. Van-
daar dat we hebben besloten ons  
voorstel direct op papier te publiceren.  

Team 1: Jan,  
  André,  
  Sylvia, 
  Mascha. 

Team 2:  Stefan,  
  Adriaan,  
  Johan,  
  Marja,  
  Maria, 
  Sandra. 

Team 3:  Bert,  
  Lex,  
  Joke,  
  Trudy, 
  Lisette. 

Team 4:  Marius,  
  Raymond,  
  Erna,  
  Dikkie, 
  Lucie. 

'����������������
�

Team Recreanten:  Hans,  
    Vincent,  
    Ineke, 
    Yvonne. 

Op de niet ingedeelde leden kan wel-
licht waar nodig wel eens een beroep 
worden gedaan om in te vallen. 

Heb je op - of aanmerkingen, dan kun 
je daarmee terecht bij het bestuur. 



Oplossingen plaatsnamen raden uit het vorige BCS clubblad. 

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

Door turfgebrek in de nesten geraakt, besloot Roelofarendsveen
stiekem af te graven. 
Van zijn gevecht met de duivel had Sint Michielsgestel een flinke 
knauw gegeven. 
Na de dood van Max Tailleur kwam de Nieuwegein met Seinfeld 
pas echt op niveau. 
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De jeugd gaat op kamp. 

Als afsluiting van de Berkelcompetitie 
gaat de jeugd op kamp en wel op 5 en 
6 juni a.s. 
We gaan naar een blokhut van een 
scoutinggroep in Goor. In totaal gaan 
er 57 jeugdleden mee en zo’n 15 man 
begeleiding. BC Steenderen gaat voor 
het eerst mee en levert meteen de 
grootste groep jeugd: 16 stuks. Voor 
deze 2 dagen is een uitgebreid pro-
gramma samengesteld welke we niet 
nu al willen verklappen... Het belooft in 
elk geval een actief, spannend, in-
spannend en ontspannend weekend te 
worden. 

Van onze club gaan André, Lucie, Jan 
en Sylvia mee als begeleiding. We we-
ten zeker dat ook zij moegestreden 
thuis zullen komen. Als de laatste wed-
strijddag model zou staan voor het ver-
loop van het kamp (lees: het rumoer 

dat de meiden kunnen maken) dan 
mogen we onze borst natmaken! En 
vergeet niet dat we Lucie ook nog bij 
ons hebben! Misschien blijkt zij wel 
het grootste (lastigste) kind te zijn, 
althans dat voorspelt zij zelf. Als we 
terugkijken op de laatste bijeenkomst 
(vergadering begeleiders) begint het 
daar aardig op lijken. Maar ook dat 
zullen we wel overleven. 

Uiteraard hopen we na het kamp op 
levendige verslagen van de jeugd (en 
dus ook van Lucie) en die zullen we 
dan zeker weer op (laten) nemen in 
het volgende clubblad. 

De jeugdcommissie. 
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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
Lucie Vos 
Prins Bernhardlaan 26 
7221 BB  Steenderen 
Tel. 0575-452854 

Toernooicommissie
Lucie Vos 
        

     

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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