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White X-mas, sunny 2006 

Kerstmis wordt 
op de een of 
andere manier 
altijd weer ver-
bonden aan 
mooie witte 
sneeuw, groene 
kerstbomen, 
rode kerstman-

nen en natuurlijk de onvermijdelijke 
(kleurloze) kerstliedjes: ik durf te wed-
den dat menigeen op eerste kerstdag 
al tig-keer Flappie in zijn laatste act op 
de radio voorbij heeft horen komen, 
natuurlijk gevolgd door de zoete stem-
metjes van Wham. Op het moment dat 
ik dit bij elkaar schrijf, begin december, 
is het een week geleden dat Nederland 
als gevolg van een forse lading mooie 
witte sneeuw op een aantal plaatsen 
een bijna fataal verkeersinfarct onder-
ging: voor een aantal van ons geldt 
wellicht dat zij het slechts op de TV 
hebben zien, anderen hadden het ge-
noegen vele keren langer te doen over 
een reis omdat ze ongewenst onder-
deel van deze natte bende waren. 
Weer anderen, bijvoorbeeld inwoners 
van Haaksbergen, hadden thuis heel 

weinig meer te zoeken: 
een uitgevallen verwar-
ming is m.n. voor de 
ouderen helemaal geen �

pretje. Het geheel 
leerde ons dat er 
eigenlijk maar heel 
weinig nodig is om 
ons geheel van ons 
apropos te brengen 
en dat we van en 
aantal zaken zoals 
elektriciteit wel heel 
erg afhankelijk zijn. 
Het romantische 
plaatje van een mooie witte kerst krijgt op 
die manier toch een beetje een bijsmaak. 

In deze tijd van het jaar is het naast het 
langzaam verwerven van een kerstgevoel 
bijna niet te voorkomen dat je een beetje 
achteruit kijkt, er is immers alweer bijna 
een jaar voorbij. Voor je het weet is het al 
weer om, en lonkt er daarna een nieuw 
jaar met natuurlijk nieuwe kansen. De jaar-
wisseling is voor een enkeling redelijk con-
fronterend, en deze kan er dan ook heel 
somber van kan worden (weer een jaar 
ouder, weer iets niet gelukt, het leven weer 
duurder geworden, weer geen kampioen 
geworden dit jaar). 
Anderen daarentegen, de betere optimis-
ten, maken slechts heel even de balans 
op, maken zichzelf vervolgens wijs bepaal-
de dingen het nieuwe jaar echt anders te 
gaan doen, dit meestal in de wetenschap 
dat deze voornemens in februari al weer 
geheel uit het eigen systeem verdwenen 
zijn. 



Voor (kleine) organisaties als onze vere-
niging is het niet verkeerd om ook even 
stil te staan. Wat valt er als we even te-
rugkijken te melden over ons clubje. Ach, 
valt wel mee zal je zeggen. Weinig be-
stuurlijke drukte, noch van ons zelf (m.n. 
Sylvia is redelijk rustig de laatste tijd!), 
noch van de eindelijk gereorganiseerde 
Badminton Bond, de herinnering aan een 
bijzonder geslaagde viering van het vier-
de lustrum, een aanvankelijk uitermate 
vochtig maar daarna heel gezellig jeugd-
kamp in Rekken en een heleboel ver-
kochte GCA-loten door de jeugd waar de 
club ook niet slechter van wordt. Daar-
naast mogen we het dappere duo Jan en 
Sylvia niet vergeten, dat (soms onder-
steund door anderen onder ons) de 
jeugd met veel plezier begeleidt. Daarna 
traint Jan sinds augustus tot grote tevre-
denheid van de slachtoffers nog eens in 
zijn uppie de volwassenen. Dit alles 
wordt afgerond met het invitatietoernooi 

in december en gelardeerd met een ver-
loting. Helaas moeten we echter vaststel-
len dat we een terugloop in het ledental 
kennen (we hebben zo’n 25 volwasse-
nen en 20 kinderen per 1 januari a.s.). 

Vooruitkijkend naar 2006 zie ik weinig 
spannende ontwikkelingen ontstaan: ik 
vermoed dat we de bekende, breed ge-
waardeerde zaken weer zullen oppakken 
en hoop voornamelijk dat we nieuwe le-
den kunnen werven voor onze club, om-
dat we natuurlijk ook op de langere ter-
mijn moeten denken en afkalving nooit 
tot geweldige zaken leidt. Zoals bekend 
hebben wij allen hier een taak in, en het 
zou mooi zijn als onze inspanningen tot 
resultaat leiden. 

Ik ga afronden en wens je een hele fijne 
(witte?) kerst en als het er in zit liefst ook 
een ontspannen kerstvakantie, een ple-
zierige jaarwisseling (denk aan je vin-
gers, badmintonnen doe je met je hand!) 
en nu reeds in 
alle opzichten 
het beste voor 
het komende 
jaar. 

Lex
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en een zakje met allemaal dingetjes 
(drinken, snoep etc.) erin. 
 
Na de training gingen we door naar 
de Maaspoort in Den Bosch om wed-
strijden te kijken. Eerst was er vrouwen 
enkelspel, Nederland tegen Duit-
sland. Jammer genoeg verloor Ned-
erland, maar ze had wel goed haar 
best gedaan. De volgende wedstrijd 
was mannen enkelspel, VS tegen Ja-
pan (VS had gewonnen na twee 
sets). 
 
Het was heel erg leuk om die wedstri-
jden te zien. Ook stonden er allerlei 
kraampjes waar je van alles kon ko-
pen; badmintonrackets, trainingspak-
ken en nog veel meer. Tussen 5 uur 
en half 6 gingen we weer richting 
huis. 
 
In Den Bosch hadden we ook nog 
een patatje gegeten. Tussen 7 en 8 
uur waren we weer thuis. Wij vonden 
het een geslaagde dag, het was erg 
leuk. 
 
Groetjes,  
Anne Berns en Annemiek de Wit.

Wij zijn zondag 16 oktober naar den 
Bosch geweest. Naar de Yonex 
Dutch Open 2005 van badminton. 
We kregen eerst een training. Die 
werd door badmintonspelers die 
ook mee deden aan de Dutch 
Open gegeven, maar zij hadden 
de wedstrijden niet gehaald (wel 
zo’n vrouw, maar die had volgens 
ons verloren). Dit waren Onno Quik, 
Paulien van Dooremalen en Arno 
van Rooyen.  
Eerst kregen we een warming-up. 
Dat was wel leuk. Daarna kregen 
we een training, we moesten alle-
maal dingen oefenen, zoals klieren, 
vlinderen en smashen. Ze keken 
ook of we de rackets goed vast 
hielden. We leerden wel wat van 
die training.  
 
Op het laatst deden we een soort 
spelletje. We moesten achter elkaar 
gaan staan en dan sloeg één van 
die trainers de shuttle naar je toe en 
moest je hem goed terug slaan. Als 
je verkeerd sloeg moest je twee 
keer opdrukken. En als de trainer 
zelf een fout maakte, moest hij zich 
vijf keer opdrukken. Wij hoefden ons 

niet op te drukken, 
maar sommigen wel. 
Aan het eind kregen 
we een certificaat �
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doen dalen…
Emma en Saskia hadden helemaal 
een goed lotenjaar. Landelijk hebben 
zij ook een prijs gewonnen: 2 
kaarten voor het kerstcircus AHOY 
in Rotterdam. 

Hopelijk mogen we vol-
gend jaar ook weer op 
enthousiaste lotenver-
kopers rekenen! 

�
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Grote Clubactie 2005 

Dit jaar hebben we voor het eerst de 
jeugd verzocht ons te helpen met het 
verkopen van loten voor de Grote 
Clubactie. Dat bleek een groot succes! 
We hebben daarmee een netto-
opbrengst van € 487,50 weten te real-
iseren.  
Reden genoeg voor het bestuur om de 
lotenverkopers in het zonnetje te zet-
ten. Elke verkoper kreeg uit handen 
van onze voorzitter een fotolijstje. De 
twee topverkopers, Emma (53 loten!) 
en Saskia (50 loten), kregen een extra 
attentie: een leuke meiden-ketting. Dit 
heeft natuurlijk de netto-opbrengst wel 
iets 



Hoi Sylvia, 

Wat doen jullie daar toch op 
donderdagavond met onze 
jeugd? Wij vroegen aan Bas 
wat hij vanavond zoal gedaan 
had. Hij keek ons aan, en wat 
denk je wat er voor antwoord 
komt.................... Ik heb van-
avond geleerd om te klie-
ren!!!!!!! 

�

Nadat we waren uitgelachen, 
vroeg Bas wat er nu aan de 
hand was. Tja leg dat maar 
eens uit!!!!!!! 

Groetjes, 

en tot volgende week donder-
dag. (Kom ik even naar het 
klieren kijken. )  

Irma Huetink  



2e klasse afd.5: G w g v P saldo 
‘t Seepaerd 1 4 3 1 0 7 24-8 
Steenderen 1 5 2 2 1 6 19-21 
Pluumke ‘67 3 3 2 1 0 5 15-9 
Poona 3 6 2 1 3 5 25-23 
Hengelo 1 4 2 0 2 4 16-16 
LBC ‘72 3 5 1 1 3 3 14-26 
Didam 5 5 1 0 4 2 15-25 

3e klasse afd. 5: G w g v P saldo 
Pluumke ‘67 4 8 6 2 0 14 46-18 
Poona 4 7 5 1 1 11 37-19 
Spees Sjuttel 1 8 6 1 1 13 42-22 
Smashin 1 6 3 2 1 8 33-15 
Phido 3 6 2 2 2 6 25-23 
Rijnwaarden 1 5 1 3 1 5 20-20 
Rianto 3 7 2 1 4 5 24-32 
Steenderen 2 9 2 1 6 5 25-47 
Doesburg 8 7 1 0 6 2 13-43 
Lochem 3 7 0 1 6 1 15-41 

4e klasse afd. 11: G w g v P saldo 
UBC 7 6 5 1 0 11 32-16 
‘t Seepaerd 2 4 4 0 0 8 26-6 
Thuve 4 6 2 2 2 6 26-22 
Pluumke ‘67 5 5 3 0 2 6 22-18 
Shuttle-up 2 5 2 1 2 5 21-19 
Rianto 4 5 0 3 2 3 16-24 
Steenderen 3 6 0 2 4 2 13-35 
Eefde 3 5 0 1 4 1 12-28 

4e klasse afd. 13:G w g v P saldo
Euro 3 7 6 1 0 13 44-12 
Yapton 1 6 5 1 0 11 36-12 
Poona 6 7 3 3 1 9 30-26 
Zevenaar 2 7 3 2 2 8 32-24 
Flash 1 7 3 1 3 7 28-28 
Didam 8 7 2 2 3 6 25-31 
Wehl 3 7 1 2 4 4 21-35 
Grol 3 8 1 2 5 4 26-38 
Steenderen 4 8 1 0 7 2 13-50 

Recreanten klasse 3ZA:
Helaas helaas helaas …
Aangezien er van de NBB geen uitslagen 
bekend zijn is er van deze klasse nog 
geen tussenstand! 
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Jarigen januari - april:

Allen van harte gefeliciteerd ! 

	


Sandra van Oosten 10-jan 
Adriaan  Beulenkamp 17-jan 
Annemiek de Wit 20-jan 
Bas  Huetink 28-jan 
Alex  Rijkaart 2-feb 
Lucie  Vos 6-feb 
Maaike  Schotman 6-feb 
Lindsey  Franken 9-feb 
Maria  Schut 10-feb 
Carine  Evers 16-feb 
Raymond  Geurts 26-feb 
Sylvia  Breukink 2-mrt 
Ineke  Hulshof 3-mrt 
Trudy van der Weijden 15-mrt 
Anne-Maartje de Goede 23-mrt 
Johan  Boesveld 17-apr 
Sanne van den Berg 18-apr 
Sharon  Besseling 24-apr 
Emma  Verweij 26-apr 
Saskia  Groot Wassink 26-apr 
Lex de Goede 27-apr 



Sponsoring team 4, 

Ja ja ze zijn er, de nieuwe trainingsjassen 
voor Team 4, in februari 2005 aangekon-
digd en nu zijn ze er. 
De stoute schoenen aangetrokken en 
gewoon bij Harold Achterkamp gevraagd 
of hij niet trek had om een team van 
BCSteenderen te sponsoren. Gelukkig 
had hij hier wel oren na. Om het allemaal 
ook leuk voor een sponsor te houden heb 
ik gevraagd om alleen maar jassen te 
sponsoren, en dan uiteraard voor het 
team waarin ik speel. 
Door de toch geringere kosten die hier-
door ontstaan (4 trainingsjassen) is het 
voor een sponsor makkelijker om tegen 
zoiets ja te zeggen. Welk team volgt!!!!!! 

Onze sponsor is: 
Arci Steenderen 
T.n.v. Harold Achterkamp 
O575-452784 

Voor wie dit bedrijf nader wil bekijken 

verwijs ik naar de link op onze web-
site. 
Helaas ging het deze avond niet echt 
veel beter met het badmintonnen, 7-1 
nederlaag maar er zijn positiever re-
sultaten door ons team geboekt. Ons 
team heeft zich in samenstelling ve-
rander, Erna en Dicky spelen niet 
meer bij ons en als vervanger is Maria 
bij ons in het team gekomen. Maria 
komt van team 2. Uitslagen en stan-
den voor wie er in geïnteresseerd is 
kunnen ook bekeken worden met een 
link via onze website. 
Positief nieuws is dat wij op 
26.10.2005 onze eerste overwinning 
geboekt hebben, uitgerekend in Wehl 
(onze favoriete tegenstanders ahum) 
moesten we onze 1e overwinning 
weghalen, velen zullen er nog volgen! 
Meer nieuws valt er eigenlijk niet te 
melden.  

Badmintongroeten  
 Raymond Geurts. 
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Dit zijn de oplossingen 
van de soduku’s uit het 
vorige clubblad: 

	�
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Werd er enkele jaren 
geleden al eens getest 
met een andere punten-
telling… Als het aan de 
IBF ligt staat ons weer 
een nieuw experiment te 
wachten. Voorlopig heb-
ben we er nog geen last 
van, maar dat komt van-
zelf. Getuige het bericht 
op teletekst hiernaast. 
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Kerst- / Hobbymarkt in de sporthal. 

Met Constance als nieuwe kantinebe-
heerster zien we veel (positieve) 
vernieuwingen. Zo ook de Kerst- / 
Hobbymarkt die zij op 11 december 
organiseerde. Op aanraden van Con-
stance hebben wij als club daaraan 
deelgenomen. Voor de prijs van € 
22,50 konden we een 
marktkraam, opgezet 
en wel, huren. Ze 
had de verkoop van 
snert en chocolade-
melk in de aanbie-

ding. Na enige beraadslagingen besloten 
we het maar eens te 
proberen. Maria, Monique 
en Sylvia werden het organ-
iserende comité.  

Het bleek toch nog moeilijk 
om naast de verkopen ook 
iets te bedenken wat met 
badminton te maken heeft. 
Uiteindelijk is het een shut-
tlebehendigheidsspel ge-
worden. Op een tafel ston-
den 3 rekjes met gaten
(tray’s waarmee je 10 pilsjes 
kunt ‘vervoeren’). Door shut-
tles in de gaten te slaan kon 
je geld en/of punten scoren.  

Het is (gelukkig?) nie-
mand gelukt om geld te 
scoren. De beste punten-
scores werden op-
geschreven en aan het 
eind van de dag leverde 	�



	�

dat 3 winnaars op: Lisette Meissner, Ber-
tus Rietberg en Hans Geurts. Zij ontvan-
gen alledrie een aantal maanden gratis 
lidmaatschap, welke zij zelf kunnen gebrui-
ken of kunnen weggeven. Leden van de 
vereniging komen daarvoor niet in aan-
merking natuurlijk…

De snert en chocolademelk vonden gretig 
aftrek: bijna 90 koppen soep en ruim 50 
koppen warme chocolade werden veror-
berd. Met name de snert werd bijzonder 
gewaardeerd door de gebruikers. Trudy, 
Monique, Maria en Johan (Breukink): Be-
dankt voor de heerlijke snert die jullie 
belangeloos leverden! 

In de kraam hebben verschillende leden 
zich deze dag verdienstelijk gemaakt. 
Kerstin had zich aangemeld om de hele 
dag te helpen. Verder kwamen Mascha, 
Thea en Bert de handen uit de mouwen 
steken. Vader, moeder en Imke Takken 
vonden het zo gezellig dat ze ook de 
hele middag meegeholpen hebben.  

Verder was het leuk dat er vanuit de 
club ook belangstelling getoond werd 
door de Kerstmarkt te bezoeken en een 
kopje soep of chocola te nuttigen. Een 
woord van dank is zeker ook op zijn 
plaats aan Constance en haar man. Wij 
hebben van veel faciliteiten gebruik mo-

gen maken. Ook kre-
gen we veel plastic 
materiaal van hen. 

Wij kijken terug op 
een drukke voor-
bereidingstijd maar 
ook op een heel 
gezellige zondag, met 
een uiteindelijke op-
brengst van ruim € 
140,-.  

Iedereen die meege-
holpen heeft: hartelijk 
bedankt! 
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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 

Competitieleider
André Saalmink 
Klingmakersdonk 243 
7326 GE  Apeldoorn 
Tel. 055-5422798 

Lid
Lucie Vos 
Prins Bernhardlaan 26 
7221 BB  Steenderen 
0575-452854 

Toernooicommissie
Lucie Vos 

Redaktie clubblad
André Saalmink 

Trainer
Jan Takken 
Jeugdcommissie
Jan Takken 
Sylvia Breukink 

Internet
home.wanadoo.nl/bcsteenderen
Email: bcsteenderen@xs4all.nl 

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