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Lentekriebels 

Een paar weken geleden al weer vier-
den we het feest rondom ons 20 jarige 
bestaan op een voor menigeen vertrou-
wde en ook per fiets (!) goed bereikbare 
locatie. Een flink gedeelte van 
Steenderen heeft hier tussen vijf en zes 
uur ‘s avonds ook van mee kunnen ge-
nieten als gevolg van verschillend 
samengestelde wandelclubjes, zo nu en 
dan spontaan vergaderend rond een 
aantal bomen en lantaarnpalen voorzien 
van een tijdelijk A4’tje (“weet jij welke 
kleur de kop van een groene 
specht heeft??”). Ge-
manipuleerde foto’s 
van onder meer fietsen-
stallingen bij de Aviko 

werden door 
de organisa-
toren van 
deze barre 
voettocht ingezet om de nor-
maliter toch al beperkte pri-

vacy van de nietsvermoedende autoch-
tone inwoners nog verder aan te tasten 
(“waar is toch dat huis met die Playboy-
sticker??”). Het APV-
verbod om 
ook buiten 
het oude 
gemeente-
huis alco-
hol te nutti-
gen werd bovendien mas-
saal en met voorbedachte rade met 
voeten getreden. Natuurlijk verdient de 
lawaaioverlast dat (met name de echt) 
jonge dames indirect veroorzaakten ook 
een eervolle vermelding toen ze hun 
kans schoon zagen een tweetal jonge 
heren met grote geluidsboxen en vele 
CD’s hun respectievelijke voorkeuren op 
standje 10 te laten draaien.  

Overigens niets dan lof voor de organisa-
toren (en hun bijzonder goede relatie met 
Edwin Krol), Constance & partner (goed 
verzorgd, genoeg en vooral lekker) en 
natuurlijk de feestgangers zelf. Op naar 
het vijfde lustrum, dat als het meezit al 
over een jaar of vier gevierd zal 

worden… (hallo, wakker worden!). 

Wat valt er verder te melden. 
De lente zit al weer een tijdje 
stevig in het zadel, het gras en 
de rest van menig tuintje 
groeien als kool, en zij die de 

voorjaarsvakantie in eigen land heb-
ben doorstaan (liefst in een tent op een 
echte drassige grascamping, in het ge-
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zelschap van een aantal zich steeds 
meer vervelende jongere kinderen) 
zullen hun (vakantie-
)partner wel 
e e n s 
z u c h t e n d 
aangestaard 
hebben en 
v e r t w i j f e l d 
gevraagd heb-
ben waneer 
het in hun her-
innering in de 
meivakantie ooit zo’n natte bende is 
geweest. Maar ook hier geldt, na regen 
komt de warmte weer, alleen heb je na 
deze vakantie voorlopig waarschijnlijk 
wat minder kans om hier uitgebreid van 
te kunnen genieten. Soms zit het mee, 
en soms wat minder.  

Wat in ieder geval mee zit is dat Lisette 
en Jan-Willem nu voor de wet ook een 
echt koppel zijn: natuurlijk nogmaals van 
harte gefeliciteerd (moeder en zusje ook) 
en heel veel geluk in de nieuwe status! 

Badminton dan, de sport die ons bindt 
en boeit. De senioren zitten, na een per 
team verschillend competitieresultaat, 
met de helft van de actieve spelers (!?) 
midden in de eigen “blok” (waar komt dat 
woord eigenlijk vandaan?) om daar pas 
op 9 juni weer uit te kruipen. Tot en met 
de 9e wordt er echter stevig geknokt, al 
was het maar om een poging te wagen 
de meest waarschijnlijke uitkomst te 
beïnvloeden: succes Jan, we nemen de 

taartvorkjes zelf wel mee!  

De jeugd sluit op het eind van de 
maand mei de competitie met een aan-
tal omliggende clubs af met een thu-
iswedstrijd in Steenderen: we zijn heel 
benieuwd wat dat voor onze junioren 
allemaal gaat opleveren, hopelijk niet  
de blessures die onlangs in Borculo 
plaatsvonden, maar gelukkig was dat 

een uitzondering. In juni gaat een dele-
gatie van de jeugd met een wederom 
opvallend groot aantal volwassen vrijwil-
ligers weer een klein weekend op kamp, 
dit keer in Rekken. Ik ben benieuwd of 
de kinderen hun opblijfrecord van vorig 
jaar kunnen breken, zodat de gemid-
delde begeleidende volwassene een ex-
tra vrije maandag nodig heeft om weer 
een beetje bij te komen van de ervarin-
gen. 

Ik ga maar weer eens afronden: ik 
wens je de komende maand nog veel 
speelplezier, hoewel wat vroeg toch al-
vast een hele fijne zomer- vakantie en ik 
hoop je ergens in augustus weer fris en 
hopelijk gebruind te mogen ontmoeten. 

  
 Lex 
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Seizoensverslag Recreanten

Ons seizoen begon goed, direct de eerste 
wedstrijd moest worden verzet i,v,m de 
Baakse Kermis. Maar niet getreurd we 
hebben het hele seizoen hele leuke wed-
strijden gehad. 
We hebben erg veel 3 setters gehad en 
dat zegt genoeg over de strijd die we 
hebben geleverd. 
Ook waren er verrassende uitslagen bij 
zoals de uitwedstrijd verliezen met 6-2 en 
de thuiswedstrijd winnen met 7-1. Ja het 
kon raar lopen bij de recreanten. 
Dat we elke wedstrijd hebben kunnen 
spelen danken we ook aan de invallers 
die we dit jaar nodig hadden.Zoals 
Monique die ons 6 keer uit de brand heeft 
geholpen. Ook dank aan Marius, Lex en 
Kerstin voor de invalbeurten. 
Als Vincent ons niet gaat verlaten hebben 
we volgend jaar er nog een chauffeur bij, 
of niet dan????? 
Hopende voor het nieuwe seizoen dat de 
knie van Hans is hersteld en dat het met 
de rug van Ineke ook beter zal gaan. Dat 
we volgend seizoen een gezond team op 
de baan hebben staan. 
Of het jaarlijkse uitstapje ook nog wat zal 
worden we wachten maar even af….. 

  
Het Recreantenteam 

Shuttle snelheid.

Aan het begin van deze maand werd in 
Bejing de Sudirman cup gespeeld. Ne-
derland was ook van de partij en Euro-
sport heeft veel zendtijd besteed aan 
deze landenwedstrijden. Helaas waren 
de uitzendingen ‘s morgens, dus velen 
zullen ze gemist hebben, maar er wer-
den byzonder spannende partijen 
gespeeld. Tijdens het toernooi werd de 
snelheid vn de shuttle gemeten. Bij de 
heren werd een smash gemeten van 332 
km/uur!!! (Fu Haifeng) Bij de dames was 
Huang Sui met 257 km/uur bepaald niet 
langzaam. 
Ter vergelijking bij tennis: de wereld-
record service van Andy Roddick telde 
246 km/uur. 
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Enkele data 

2005: 
28 mei Laatste ontmoeting in 
 de Berkelcompetitie te  
 Steenderen. 
9 juni  Laatste speelavond  
 voor de zomer. 
25-26 juni Jeugdkamp voor de 
 verenigingen van de 
 Berkelcompetitie. 

18 augustus Eerste speelavond  
 van het nieuwe sei
 zoen. 
25 augustus Oefenwedstrijden. Elk  
 team kan zelf een te- 
 genstander uitnodi-
 gen. 
19 september Eerste speelweek
 van de districtscom-
 petitie. 
15 december  Invitatietoernooi. 

2006: 
23 februari Algemene Leden Ver
 gadering. 
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Het reilen en zeilen van team 1 

 Nu ik voor het tweede seizoen mee-
gespeeld heb met het eerste team en 
ook eindelijk een paar enkelpartijen 
heb gewonnen, mag ik ook eens een 
stukje voor het blad schrijven. Zoals 
ieder van ons wilde ik dat natuurlijk al 
heel lang, maar ik moest me eerst 
bewijzen. En nu is het dan zover! 

 We zijn de eerste helft van dit com-
petitieseizoen goed van start gegaan. 

De eerste wedstrijden werden ge-
wonnen met 5-3 De heren presteer-
den zoals verwacht en de dames 
liepen warm. De laatste partijen 
moest toch worden vastgesteld dat 
de dames de stabiele factor vormden 
en moesten de heren behoorlijk 
aangespoord worden. De laatste par-
tij werd dan ook verloren met 6-2, 
alleen een damesenkel en de 
damesdubbel werd gewonnen. Ik be-
greep van Jan dat hij er toch wel 
minder van geslapen had en zelfs de 



vrijdag nog een beetje 'nusterig' was. 
Jan jongen, welkom bij de club! Zo 
voelen wij ons vaker. 

 De tweede helft van het seizoen, 
hebben we nagenoeg hetzelfde 
gepresteerd. Helaas kon de laatste 
wedstrijd, tegen de koploper, alleen 
door ondergetekende gespeeld 
worden. Deze wedstrijd is uiteindelijk 
niet gespeeld. We zijn uiteindelijk op 
de 2e plaats geëindigd. Een heel 
mooi resultaat. Nu wil de rest van het 
team mij graag doen geloven dat ik 
gegroeid ben, ik hou het er toch op 

dat met name de tegenstand van 
dames een lager niveau had dan 
vorig seizoen. 

 We hebben er weer een leuk 
seizoen op zitten, op naar seizoen 
'05-'06! 

 Sylvia. 



Laatste ronde en prijsuitreiking Berkel-
competitie bij BC Steenderen. 

 Op zaterdag 28 mei wordt bij ons in de 
sporthal door ca. 60 jeugdige spelers de 
laatste ronde van de Berkelcompetitie 
gespeeld. De Berkelcompetitie is een 
jeugdcompetitie opgezet door 7 
verenigingen uit de regio. Het is opgezet 
voor jeugd die nog niet toe aan is aan de 
reguliere districtscompetitie maar ook 
voor jeugd die wel zou kunnen deelne-
men maar waarvoor de vereniging geen 
kans ziet hen deel te laten nemen. Dit 
kan zijn omdat het te duur is de hal in het 
weekend te huren of omdat er geen 
ruimte voor is. Op deze manier wordt hen 
toch de kans geboden aan wedstrijden 
mee te doen. 

 De 7 organiserende verenigingen zijn BC 
Ruurlo, BABO (Borculo), Yapton 
(Eibergen), BC Eefde, BC Hengelo, BC 
Lochem en BC Steenderen. Dit jaar heeft 
BC Rianto (Zutphen) met 1 damesteam 

m e e  k u n n e n 
draaien. 
Elke vereniging 
regelt in de pe-
riode van novem-

ber tot en met mei 1 keer op zaterdag de 
sporthal. Een van de clubs neemt de in-
deling voor het hele seizoen op zich en 
mag de afsluiting met de prijsuitreiking 
regelen. Dit jaar waren wij aan de beurt. 

 Er spelen in totaal 34 teams van 2 spel-
ers mee. We zijn gestart met 3 poules. 
Na de eerste wedstrijden bleek het nodig 
een vierde poule erbij te maken om 
iedereen leuke partijen te laten spelen. 
De jeugd heeft nu 6 wedstrijden sportief 
gestreden. Het enthousiasme onder hen 
is groot, maar ook de spanning stijgt. De 
punten liggen dicht bij elkaar. 

 De beslissende wedstrijden en de pri-
jsuitreiking zullen op 28 mei tussen 09.30 
uur en 12.30 uur plaatsvinden. Uiteraard 
zijn jullie van harte welkom te komen 
kijken (helpen met tellen mag ook). 
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Zomaar wat……

We vroegen ons allemaal af hoe het 
zou zijn als Harry niet meer in de 
kantine zou staan. 
Zou het nog wel zo gemoedelijk zijn? 
Hoe laat gaat ze sluiten? 
De borden patat, wil ze dat wel? 
En de ‘hapjes’? 
Hoe heet ze ook alweer? 
Constans, Conny, Constance? 
Ze woont in Wichmond? 
Een vrouw achter de bar? Zou ze wel 
tegen een geintje kunnen? 
Roken? Mag dat nog wel? 
Het is allemaal erg meegevallen. 
De sfeer is hetzelfde gebleven. 
Sluitingstijd zoals we gewend waren, 
patat bijna hetzelfde en de hapjes 
zijn nog lekkerder. 
Ze heet dus Constance en woont 
inderdaad in Wichmond. 
Toch zal het haar niet meevallen om 
ons ‘uit de hoek bij de bar’ te krijgen. 
Heel lastig voor Constance, (ze kan 
er soms bijna niet langs) maar het is 
nu eenmaal zo dat we dáár ver-
zamelen op donderdagavond. 

  

�������������������
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Aandacht voor elkaar 

   
 De iets ouderen onder 
ons kennen ongetwijfeld 
nog het liedje “we zijn op de wereld om 
mekaar te helpen nietwaar” uit de co-
medy “Het schaep met de vijf poten”. 
Ondanks het gegeven dat dit reeds in de 
vorige eeuw speelde heeft het aan in-
houd niet ingeboet. Cultureel allemaal 
interessant denk je waarschijnlijk, maar 
nu de link met ons clubje. Welnu, we 
hebben er vaker aandacht voor gevraagd 
dat potentieel nieuwe leden aandacht 
verdienen van eenieder als hij/ zij zich 
dan eindelijk voorzichtig in de sporthal 
waagt. Niets fijner dan warme, mense-
lijke aandacht voor een meestal toch wat 
onzekere nieuweling.  

 Deze vorm van aandacht kan je overi-
gens ook schenken aan de zittende le-
den: een enkeling ervaart het op vrije 
speelavonden/ de tijd na de training als 
lastig om tussen spelende “vaste” groep-
jes te komen. Dit, terwijl  toch duidelijk is 
dat we proberen zoveel mogelijk in wis-
selende samenstelling op de banen te 
staan, iets dat overigens manifest tijdens 
de blok naar voren komt. 
Het simpele verzoek: als je clubleden 
ziet die al even niet gespeeld hebben, 
maar wel duidelijk te kennen geven dit te 
willen doen, geef 
hen dan in voorko-
mende gevallen 
ook een faire kans! 
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Dit soort belangrijke stukken moet je koesteren. Alex en Erik 
konden zich aanvankelijk niet herinneren iets ondertekend te 
hebben, maar ja zo zie je maar weer. Wat een paar biertjes al 
niet kunnen doen… Het keiharde bewijs zie je hierboven! 



1.Lonten. 
Steek tegelijkertijd een lont aan beide kanten en een lont aan een kant aan. Het lont dat aan beide 
kanten is aangestoken brandt een half uur. Als dat lont afgebrand is steek dan het niet brandende 
eind van het ander lont aan. Dat lont zal dan nog een kwartier branden. Je hebt dan dus drie kwar-
tier afgemeten.

2. De weg kwijt. 
Vraag aan een man: "Waar zou de andere man mij naar toewijzen als ik hem vroeg welke kant het 
dorp op is?" En sla de andere weg in.  
Als je die vraag aan de leugenaar stelt dan geeft hij de verkeerde weg als antwoord. Als je die 
vraag aan de waarheidsspreker zou stellen dan geeft hij ook de verkeerde weg als antwoord. Dus 
je weet welke weg het niet moet zijn en dus moet je de andere weg in.

3. Lang touw. 
1/(2*pi) = 0.15915 meter

4. Uitgehuwelijkt. 
Irina kan het beste een steen trekken en die direct daarna per ongeluk laten vallen. Daarna moet 
ze concluderen dat zij de steen getrokken heeft die de tegenovergestelde kleur heeft van die in de 
hoed zit, een zwarte dus. Ze hoeft gelukkig niet met neef Adolf te trouwen.

5. Vliegreis. 
De piloot wil naar Buenos Aires, dat ligt precies aan de andere kant van de aardbol.

6. 24=? 
6 / (1 - 3/4)

7. Electriciteitsmasten. 
0 meter

8. Spelshowfinale. 
Als je je bij je eerste keuze houdt heb je 1/3 kans om te winnen en niet 1/2. Als je wisselt heb je 2/3 
kans om te winnen. 
Hoe werkt het? Je hebt 1/3 kans om in de eerste beurt de goede deur te kiezen. De kans is 2/3 dat 
de prijs achter een van de twee andere deuren zit. Nu maakt de presenator een deur open. De 
kans is nul dat de prijs achter de deur zit die de presentator open maakt. 
Dus de kans dat de prijs achter de andere deur zit is 2/3.  
Niet overtuigd? Probeer het dan zelf eens met twee lege dozen en een doos 
met inhoud.
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9. Kabouters bij de koning. 
Het aantal dagen is gelijk aan het aantal kabouters met een witte hoed. 

Stel dat er een kabouter een witte(w) en veertien een rode(r) hoed op hebben. Dan geldt dat  
w : 0w 13r ? 1w 13r of 0w 14r 
r : 1w 12r ? 1w 13r of 2w 12r 
(lees dit als wit ziet 0w en 13r en denkt er kunnen 1w en 13r of 0w en 14r zijn) 
In dit geval kan w direct concluderen dat het 1w 13r is omdat 0w 14r uitgesloten is omdat er min-
stens 1 witte hoed moet zijn. 
Stel nu dat er 2w en 13r zijn. Dan 
w : 1w 13r ? 2w 13r of 1w 14r 
r : 2w 12r ? 2w 13r of 3w 12r 
Nu kan w afvragen of het 1w 14r kan zijn. Het is 1w 14r als de verdeling na een dag wordt 
verteld aan de koning. Dus als de verdeling op de eerste dag niet verteld wordt kan een w op de 
tweede dag vertellen dat het 2w 13r moet zijn.  
Neem nu xw en yr 
w : (x-1)w yr ? xw yr of (x-1)w (y+1)r 
r : xw (y-1)r ? xw yr of (x+1)w (y-1)r 
Doorredenerend kost het oplossen van (x-1)w x-1 dagen. Dus de verdeling met xw en yr is na x 
dagen bekend.  

Je zou ook nog kunnen stellen dat de rode kabouters ook kunnen redeneren en dat als er meer 
witte dan rode kabouters zijn een rode kabouter eerder de verdeling weet. Dit is niet juist want 
het begrip minstens is dan niet algemeen bekend. Welliswaar kunnen alle kabouters als er meer 
dan 1w en 1r zijn concluderen dat er minstens een witte en een rode kabouter is, maar niet alle 
kabouters hebben dan niet dezelfde opvatting van het aantal r of w kabouters dat er minstens is. 

10. Piratenroof. 
Stel dat er nog twee piraten over zijn. Alle voorstellen van Piraat 2 zullen door Piraat 1 worden 
verworpen. Omdat de piraten bloeddorstig zijn zal Piraat 1 ook het voorstel om hem 1000 du-
katen te geven niet accepteren.  
Als er nog drie piraten in leven zijn zal Piraat 3 voorstellen om zichzelf 1000 dukaten toe te ei-
genen en Piraat 2 0 dukaten te geven. Hier gaat Piraat 2 mee akkoord omdat hij wel graag in 
leven wil blijven.  
Piraat 4 stelt voor om zichzelf 998 dukaten toe te eigenen, Piraat 2 1 dukaat te geven en Piraat 1 
1 dukaat te geven.  

Piraat 5 stelt dus voor om hemzelf 997 dukaten te geven, Piraat 3 1 
dukaat te geven, en Piraat 1 of Piraat 2 2 dukaten te geven.

11. Woestijnreiziger. 
De reiziger heeft twee dragers nodig. De eerste drager keert om na een 
dag. De andere drager gaat aan het eind van de tweede dag naar huis. 



De ontdekkingsreiziger heeft dan nog genoeg voedsel voor 4 dagen. 

12. Kabouters met hoeden. 
Als het derde en het vierde kaboutertje dezelfde hoed op zou hebben dan zou het tweede 
kaboutertje weten welke hoed hij op had. Omdat dit niet zo is kan het tweede kaboutertje niet 
zeggen welke hoed hij op heeft. Daarom weet het derde kaboutertje dat hij precies de andere 
kleur hoed op moet hebben als het kaboutertje dat voor hem staat. 

13. Ei koken. 
Draai de zandloper van zeven en elf minuten om en gooi het ei in het water. Draai na zeven min-
uten de zandloper van zeven minuten opnieuw om. Wanneer de zandloper van elf minuten leeg 
is moet de zandloper van zeven minuten opnieuw worden omgedraaid. Na vier minuten is de 
zandloper van zeven minuten leeg. Er zijn dan precies 15 minuten voorbij. 

14. Besmet? 
1 op de 1000 mensen is besmet met het x-virus. Neem eens 100.000 mensen. 100 zijn besmet 
met het x-virus. 99900 personen hebben niet het x-virus. Wanneer we nu gaan testen op het x-
virus met een test die in 99% van de gevallen het juiste antwoord geeft, vinden we dat er volgens 
de test (100*0.99 + 99900*0.01 = 99 + 999) mensen besmet zijn. Dit betekent dat als de test 
positief uitslaat er een kans van 99/(1098)*100 = 9.0% bestaat dat de persoon het virus daad-
werkelijk heeft. 

15. Paardenrace. 
De ruiters spraken af om van paard te wisselen. 

16. Kwartjes. 
Je kunt twee groepen met even veel kwartjes met de kop naar boven maken door een groep te 
maken van 128 kwartjes en de rest van de kwartjes de andere groep te noemen. Draai daarna 
alle kwartjes in de groep van 128 kwartjes om. Nu heb je twee groepen met evenveel kwartjes 
met de kop naar boven. 
Hoe werkt dit? Stel het aantal kwartjes met de kop naar boven in de ene groep x en in de andere 
y. x + y = 128. In de groep met y zitten 128 - x kwartjes met de kop naar boven. De groep waarin 
x zit bestaat uit 128 kwartjes. Wanneer daar alle kwartjes worden omgedraaid zijn in die groep 
128 - x kwartjes met de kop naar boven. 

17. Sociale dienst. 
Het product van de leeftijden is 36. Je kan de volgende combinaties van leeftijden maken: 

1,36, 1 som = 38  1, 6, 6 som = 13 
1,18, 2 som = 22  2, 9, 2 som = 13 
1,12, 3 som = 16  2, 6, 3 som = 11 
1,  9, 4 som = 14  3, 3, 4 som = 10 



Nadat de man verteld heeft dat het product van de leeftijden 36 heeft de medewerker nog niet 
genoeg informatie. Dan krijgt hij te horen dat de som gelijk is aan het aantal winkels voor zijn 
kantoor. De medewerker zegt dat dat nog niet genoeg informatie is, dus moet de som van de 
leeftijden wel 13 zijn. De laatste mededeling is dat het oudste kind van chocolade houdt, er is 
dus een oudste kind. De kinderen zijn dus 2, 2 en 9 jaar oud. 

18. Boswandeling. 
In 17 minuten. Eerst 1 en 2. (2 minuten) Dan 1 terug. (3 minuten) Dan 5 en 10 (13 minuten). Dan 
2 terug. (15 minuten). Dan 1 en 2 (17 minuten). 

19. Komkommers. 
99% van 200 kg bestaat uit water. 2 kg van de komkommers bestaan dus niet uit water. Aan het 
eind van de dag bestaan de komkommers voor 98% uit water. De 2 kg is dan 2% van het ge-
wicht van de komkommers. Het totale gewicht van de komkommers is dan 100 kg. 

20. Een geit op een (w)eiland. 

De lengte van het touw moet 1.158728...... keer de straal 
van het eiland zijn. In dat geval is de geit in staat om pre-
cies de helft van het eiland te begrazen. 

Het antwoord krijg je door de volgende vergelijking 
(numeriek) op te lossen:  
arccos(1-r*r/2) - (1-r*r/2)*r*�(1-r*r/4) + r*r*arccos(r/2) - 
1/2*r*r*r*�(1-r*r/4) = pi/2 

20 jaar badminton, 

Wat een dag, mooi weer, gezellige 
mensen, genoeg te eten en drinken. Wat 
wil je nog meer?? 
Ja, als je met het organiseren van een 
feestje begint, en dan besluit om een 
puzzeltocht en barbecue in april te 
houden, ben je wel een beetje huiverig. 

Veel geregel met 
de weergoden en 
maar hopen dat ze 
je vele zeuren om 
een droge dag 
willen vervullen. 

Nou dit bleek toch geen probleem te zijn. 

Wordt je om 15.15 uur gebeld “Je bent 
te laat het feest begon om 15.00 uur” 
Alex en Erik zijn mijn eerste gedachten 
en ja hoor kom ik in de kantine zitten er 
al drie heren gezellig aan het pils.   
Adriaan heeft zich bij de twee heren 
gevoegd die onze regels iets aangepast 
hadden en deze ook wilden naleven. 
Langzaam stroomt de kantine vol met 
badmintonners en aanhang (met of zon-
der racket). 
Na een kopje koffie/thee/frisdrank en een 
zeer mooie slagroomsoes, wordt er toch 

%&�"����	���������



een activiteit van iedereen verwacht. 
Door het mooie weer heeft niemand er 
bezwaar tegen en wat ik zo vernomen 
heb vond iedereen het een gezellige 
tocht, 
Maar bij de drinkplek vernam ik toch dat 
enkele (drie) heren een toilet nodig had-
den ,hoe kan dit nu zo in het begin van je 
feestje. Dan het puzzelen voor Raymond 
en Mascha, wie heeft de meeste ant-
woorden goed en hoe zit het met de 
foto,s, Tijdens de prijs uitreiking wordt er 
zo maar een groep gediskwalificeerd 
(lees dan toch de kleine lettertjes, de 
jeugd geen extra rondje laten fietsen). Ja 
de barbecue wordt geopend. Na veel 
smikkelen en smullen verdwijnt de jeugd 

Hallo allemaal 

Hier dan een stukje van 
de penningmeester, 
ik moest ook een stukje schrijven en 
probeer dit te doen om iets te vertellen 
over de Turkse les die ik heb gevolgd. 
Dat was niet makkelijk en ik kan het nog 
steeds niet spreken omdat het wel zo 
moeilijk is ,ook om de woorden te ont-
houden (we worden al een beetje ouder) 
he? zal het daar aan liggen ik weet het 
niet. 
Ik heb de lessen gevolgd omdat we re-
gelmatig in Turkye zijn om vakantie te 
vieren of zeggen we ik ga naar huis. 
Ja je leest het goed we hebben daar een 
huis en de bedoeling is dat we vanaf vol-
gend jaar september misschien gaan 
overwinteren. 

In ieder geval langer blijven dan nu 
steeds 2 of 3 weken. 
Daarom doe ik het penningmeesterschap 
nog voor dit jaar en hoop dat er iemand 
is die het van mij kan overnemen. 
Ik zou ook graag aan alle leden willen 
vragen om toch vooral op tijd de con-
tributie te betalen ik moet er toch nog 
steeds te veel achter aan. 
Dat moet toch niet nodig zijn we weten 
allemaal dat alles op tijd moet worden 
betaald en dat kan niet zonder jullie 
steun. 
Heel veel groetjes en vooral een fijne 
vakantie voor diegene die nog gaan en 
tot augustus. 
  
Dikkie Taankink 

langzaam naar de toiletten en komt ook 
langzaam weer opgedorst de kantine in, 
maar dansen op de muziek in de kantine 
dat doe je toch niet. Moeten de vol-
wassenen het eerst weer voordoen. Veel 
gebabbel, gelach en wat gedans en lang-
zaam gaan er wat mensen naar huis. 
En dan ineens is het stil de muziek pakt 
z’n spullen in en gaat richting huis en is 
het feest voorbij. 
Constance bedankt voor het gebruiken 
van je kantine en de hulp bij het een en 
ander. 
Feestcommissie bedankt voor het rege-
len voor een zeer geslaagde dag. 

Lucie. 
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Jos Sloot bloembollen en akkerbouw.
  
Zoals de bedrijfsnaam al zegt, div. teelten in o.a. irissen, gladiolen en lelies
Wij verbouwen de bollen tbv de broei/snij teelt (op de vaas). Deze worden hoofdzake-
lijk exportklaar gemaakt door onze vaste afnemers. Landen als Amerika, Spanje, Italië 
en Korea zijn de grootste afnemers. Om een voorbeeld te geven, 1 ha gladiolen geeft 
850.000 stuks bollen. 1 ha lelies geeft ong. 450.000 bollen en irissen 650.000 stuks 
bollen. Leuke rekensom voor een ieder, dat wij 38 ha lelies en 40 ha gladiolen en nog 
eens 10 ha irissen verbouwen. De oppervlakte is meer als nood geboren, doordat wij 
dan de investeringen zo snel mogelijk terug kunnen verdienen.
Daar wij uit de akkerbouw amper een inkomen konden halen, waren we genoodzaakt 
een alternatief te zoeken.
  
Akkerbouw bestaat uiteraard nog steeds en zeker niet op de laatste plaats. Wij verbou-
wen dan fritesaardappelen zelf voor de Aviko. Pootaardappelen, suikerbieten, uien, 
maïs en wintertarwe.
  
Dit alles wordt verzorgd door 2 vaste 
medewerkers en in het hoogseizoen 
met nog 3 losse krachten.
  
De bloembollen gaan gewassen direkt 
van het bedrijf weg in kisten naar de 
exporteurs.
De fritesaardappelen op gewenste 
maat naar de afnemer.
De suikerbieten na de oogst naar de 
suikerfabriek.
De pootaardappelen na sorteren in 
het voorjaar naar div. telers.
  
Hopelijk heb ik een ieder die aan de club verbonden is een uitleg gegeven over  de 
bedrijfssituatie. De planning is voor de zomer een open middag, uitnodiging volgt.
  
Vr groeten en een sportief succes.Jos Sloot.
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Teamsamenstelling 

Als elk jaar moesten we ook dit keer 
weer bekijken hoe de competitieteams 
voor het nieuwe seizoen er uit gaan zie. 
Helaas hebben we te maken met een 
aantal mensen dat onze club gaat verla-
ten, dus ontkomen we niet aan een paar 
kleine wisselingen 

Team 1: Jan Takken 
  André Saalmink, 
  Sylvia Breukink,  
   Mascha Gebbink. 

Team 2:  Stefan Jansen,  
  Adriaan Beulenkamp, 
  Johan Boesveld, 
  Marja Koert, 
  Sandra van Oosten. 

Team 3:  Bert Wisselink, 
  Lex de Goede, 
   Joke van Rooy, 
  Trudy van der Weijden, 
  Lisette Krijt. 

Team 4:  Marius Lamers, 
   Raymond Geurts, 
  Lucie Vos, 
  Maria Schut. 

Team R:  Hans Kooy, 
  ???, 
   Ineke Hulshof, 
  Yvonne Mennink, 
  Monique van Bekkum. 

Zoals je kunt zien bestaat er in het recre-
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antenteam nog een open plek.  
Hopelijk kunnen we die plek nog naar 
tevredenheid invullen. Wel hebben we al 
de beschikking over twee heel speciale 
beloftes: 
  Alex Rijkaart en 
  Erik Baars. 

Eventueel kan op de andere leden af en 
toe een beroep worden gedaan wanneer 
een invalbeurt nodig is. 

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



Eindstanden competitie 2004-2005. 

Het competitieseizoen 2004-2005 zit er 
al weer ruimschoots op. Op deze 
pagina’s vind je het eindresultaat van alle 
inspanningen.  

Voor wie geïnteresseerd is zijn er ook 
nog de uitgebreide statistieken met ie-
ders persoonlijke resultaten. Nog meer 

cijfertjes dus…
Ik heb een aantal kopieën. Vraag gerust 
een exemplaar als je interesse hebt. 

André
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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 

��������������


