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Kleurloos en saai? 

Waar gaan we het 
nu weer over hebben 
hoor ik je denken. 
Toch niet weer over het weer, want daar wordt 
de laatste tijd al genoeg over gepraat. 

De titel die boven dit stukje 
prijkt zou dus zo maar op 
onze eigen vertrouwde club 
kunnen slaan. Is dat ook 
werkelijk zo? Kan je over 

twisten: wat de een leuk vindt, vindt de ander 
oubollig en saai. Ik denk in ieder geval dat het 
niet op ons clubje slaat. Kijk naar hetgeen ook 
dit jaar weer gedaan is. 

De jeugd heeft begin 
dit jaar samen met de 
ouderen weer een 
generatieklooftoer-
nooi gespeeld, de jaar-
lijkse blok is in het 
tweede kwartaal weer 
helemaal en naar ieder 
tevredenheid afge-
werkt. Team 2, je 
weet wel, van die vele 
en kostbare huldiging-

feestjes, is natuurlijk weer kampioen gewor-
den, we hebben samen een heuse teaminde-
lingscommissie met een uitstekend resultaat in 
het leven geroepen, op een zomerse avond 
gesalsaat bij Gerrit thuis in Toldijk, (waarbij 
een tweetal niet nader te duiden leden ook een 
heuse paaldansact heeft opgevoerd, met alle 
gevolgen van dien voor een van de attributen). 
Gerke heeft ons de toezegging gedaan om de 
zondagse afsluiting voor de zomervakantie 
2008 wederom te willen sponsoren, waarvoor 
nogmaals onze dank. De jeugd is, na beëindi-
ging van de Berkel-competitie, na de zomer 
voor het eerst gestart met een echte regionale 
competitie, en dit met een vermeldenswaardige 
inzet en resultaat 9ook van hun begeleiders en 
ouders!). Onze duo-lidmaatschappers Riet en 
Hans hebben bovendien deze ontluikende spe-
lers in een prachtige outfit gehesen (oranje 
boven), waarmee ze de komende jaren weer de 
blits kunnen maken en de tegenstander impo-
neren. 
 
De kantine is recent groots 
en meeslepend verbouwd en 
zal ons naar verwachting de 
komende jaren weer fris en 
fruitig ten dienst staan met 
Constance kwaliteit. 
Een echte activiteitencom-
missie is recent uit het ei 
gekropen en zal naar ver-
wachting er voor gaan zorgen dat die enkeling 
die het allemaal toch maar een truttige   

Van de voorzitter 



vertoning vindt ook deze mening vanaf vol-
gend jaar bij moet stellen gelet op de vele en 
uitdagende ontwikkelingen die zich allemaal 
gaan voordoen. Tenslotte het eindejaartoernooi 
waarbij we ieder jaar weer externe enthousias-
telingen ontdekken die ons spelletje toch ook 
wel heel erg leuk vinden. Om dit gevoel nog 
eens te onderstrepen wordt die avond de ons 
vertrouwde loterij gespeeld zodat je voor een 
zacht prijsje de ongewenste Sinterklaascadeaus 
van een medelid mee naar huis mag nemen. 
Wat wil je nog meer?? 
Niets! Stoppen dus (of eigenlijk, lekker  door-
gaan). 
 
Een hele plezierige kerstperiode, 
ben je vrij, geniet er lekker van, 
een goede jaarwisseling (denk 
ook nu weer aan het lontje!!) en 
natuurlijk een bijzonder goede 
start van een ongetwijfeld kleur-
rijk, sportief en gezond 2008!  
 
Tot volgende jaar, 

  
Lex 
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21 september 2007 werd bekend dat er 
voor de Wii-spelcomputer een badminton-
spel in ontwikkeling is. Deze spelcomputer 
is de nieuwste rage, badminton kan hier 
natuurlijk niet ontbreken. 
 
De Wii-spelcomputer is het nieuwste van 
het nieuwste. Bij deze spelcomputer is het 
mogelijk om zelf mee te doen in het spel. 
Een controller registreert de bewegingen 
die gemaakt worden, waarna deze vertaald 
worden naar het beeldscherm. In het geval 
van dit badmintonspel kunnen met de con-
troller in de hand de mooiste slagen gepro-
duceerd worden. Hierdoor zou dit apparaat 
wel eens de ideale aanvulling op het echte 
spel kunnen zijn. Wanneer je weinig tijd 
hebt of wanneer de hal dicht is kan er toch 
getraind worden.  

 

Badmintonspel op de Wii 



 
De vrouw naast me, aan de bar zit wat 
voorovergebogen op haar kruk. Ze is er 
gaan zitten, keek even schuin op zij, maar 
heeft nog geen woord gesproken. Aan de 
blik in haar ogen is te zien dat ze zwaar 
teleurgesteld is. Voor haar staat een flesje 
‘gezond’, maar zelfs daarvan heeft ze nog 
geen slok gedronken. Het is aandoenlijk 
om haar zo te zien zitten. Ze lijkt wel een 
beetje van de wereld. Haar wangen zijn 
dieprood gekleurd en het zweet staat nog 
dik op haar verhitte voorhoofd. Ze heeft 
zichzelf nog geen tijd gegund om te dou-
chen en heeft onder haar trainingsjasje de 
wedstrijdkleding nog aan. Ze zit te staren 
naar het groene kleedje op de bar en ik 
vroeg me af of ze überhaupt wel in de ga-
ten had dat ze niet alleen aan de bar zit. 
 
Ik kan het niet langer zo aan zien en vraag 
haar voorzichtig of ze wel lekker gespeeld 
heeft. Dat leek me een redelijk neutrale 
vraag waar ik niet al teveel mee zou kun-
nen verpesten. Het blijft echter stil. Ik zie 
aan de vrouw naast me aan de bar dat ze 
me wel gehoord heeft, maar het lijkt niet 
echt tot haar door te dringen. 
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DDe vrouw naast me aan de bar. 

Ik bestel nog maar een biertje en denk ‘het zal 
haar dag wel niet zijn’. Net op het moment dat 
er nog een paar spelers de bar in komen en een 
plekje zoeken draait de vrouw aan de bar naast 
me zich om in mijn richting. Ze kijkt me wat 
glazig aan en vraagt: ‘Vroeg je iets?’ Ik ant-
woordde dat ik gevraagd had of ze een beetje 
lekker gepeeld had. Ze schudde met haar be-
zwete hoofd. ‘Nee, niet echt’, antwoordde ze. 
‘Het lukt niet allemaal vandaag’, ging ze ver-
der. ‘Heb je dan nog wel iets gewonnen’, vroeg 
ik verder. En weer duurde het even voordat ze 
me antwoordde. ‘Nee’, zei ze. ‘Ik begon wel 
erg goed, maar ik kon het niet volhouden’, 
vertelde de vrouw aan de bar naast me. Ik ver-
telde haar dat ik aan haar kon zien dat ze wel 
erg teleurgesteld leek en vroeg waar dat dan 
vandaan kwam. 
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De vrouw aan de bar naast me kreeg nog wat 
meer kleur en bekende dat het vandaag hele-
maal haar eigen schuld was geweest. Natuur-
lijk kon ik het niet laten om direct te vragen 
waarom het dan specifiek vandaag haar ei-
gen schuld was geweest. Had ze dan anders 
gespeeld dan ze normaal altijd doet? ‘Nee’, 
zei ze. ‘Het lag vandaag niet zozeer aan mijn 
spel dat ik verloren heb’. Ik keek de vrouw 
aan de bar naast me nog eens aan en vroeg of 
het dan aan de tegenstandster had gelegen? 
Nee, dat was ook niet het geval. Heeft het 
dan misschien aan de andere teamleden gele-
gen? De vrouw aan de bar naast me  aarzelde 
zichtbaar alsof ze het me eigenlijk niet wilde 
vertellen. Het bleef even stil. Ze keek mij 
nog eens aan en keek om zich heen om te 
zien of er nog andere binnen hoor afstand 
waren, maar dat was niet het geval. Anderen 
aan de bar waren te druk in hun eigen ge-
sprek. ‘Nou’,  zei de vrouw aan de bar naast 
me, ‘ik was vanmorgen wat gehaast en heb 
het verkeerde ondergoed aan-
getrokken en dat speelt ge-
woon niet fijn’. ‘Daarom heb 
ik vandaag verloren!’ 
 

  
1. Die auto bevat reeds een muziek 
            noot 
2. Zere boom 
3. Ordinair op de vlakte 
4. Gewapende grond 
5. Snertgerecht 
6. Meeteenheid van een vriend 
7. Ontluikende schakelaar 
8. Plaatselijke klas 
9. Erge luchtdrukmaat 
10. Dieren die beuken 
11. Imiteren achter deze dieren 
12. Schilderachtig dier 
 
De antwoorden staan op bladzijde 19.  

Cryptogrammen  



 
 
 

 
Badminton is een hele leuke sport en je kan er natuur-
lijk ook heel erg veel van leren bijvoorbeeld hoe je 
moet staan ofzo en nog meer dingen kan je leren 
hoor!!!!! 
De begeleiders helpen je ook prima. 
Ik en me vriendin zijn op badminton gegaan omdat het ons wel leuk leek 
om te doen en het is ook  
en het is ook leuk om te doen en het is van :19.00 tot :20.00. 
En we hebben ook een warming-up dat is soms wat minder 
leuk ??????????????????????? 
En alle lessen zijn ook heel leuk maar soms vind je het niet leuk omdat 
je dan moet zweten dat is ook minder leuk. 
Alleen weet ik alle namen van de begelei-
ders niet uit me hooft maar dat hoeft ook 
niet en je moet wel de juiste kleren aan en 
schoenen en een boven stukje en  
Een broekje of een broekrok. 
  
Dat was het over een paar dingen van: 
BADMINTON 
 
Van 
Margit 
Holland 

888   

BBadminton  
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BBCS een erkend leerbedrijf 

Sinds 1 december mag BC Steende-
ren zich een erkend leerbedrijf noe-
men. Dit houdt in dat BCS stagiaires 
op kan leiden onder begeleiding van 
de trainer. De eerste stagiair loopt 
hier al stage, Jurjen Geurts van het 
Cios in Arnhem. BC Steenderen 
mag, nu ze een erkend leerbedrijf is, 
leerlingen plaatsen uit het eerste 
leerjaar. Leerlingen uit het tweede 
leerjaar of hoger kunnen niet wor-
den geplaatst. Dit heeft te maken 
met een aantal aspecten waar BCS 
niet aan kan voldoen. Een aantal 
voorbeelden zijn EHBO, reanimatie, 
voorlichting en PR. 
 

 
 

BC Steenderen staat ingeschreven 
bij Calibris, een kenniscentrum voor 
leren in de praktijk, zorg, welzijn en 
sport. Het doel van Calibris is meer 
balans en dynamiek op de arbeids-
markt. Zo levert Calibris een bijdra-
ge om beroepspraktijk en beroeps-
onderwijs soepel op elkaar aan te 
laten sluiten.  
 
 Voor meer informatie zie   
  www.calibris.nl 
 
  Jan Takken 
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BBeauty of  Math 

1 x 8 + 1 = 9 
12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321 

1 x 9 + 2 = 11 
12 x 9 + 3 = 111 
123 x 9 + 4 = 1111 
1234 x 9 + 5 = 11111 
12345 x 9 + 6 = 111111 
123456 x 9 + 7 = 1111111 
1234567 x 9 + 8 = 11111111 
12345678 x 9 + 9 = 111111111 
123456789 x 9 +10= 1111111111 

1 x 1 = 1 
11 x 11 = 121 
111 x 111 = 12321 
1111 x 1111 = 1234321 
11111 x 11111 = 123454321 
111111 x 111111 = 12345654321 
1111111 x 1111111 = 1234567654321 
11111111 x 11111111 = 123456787654321 
111111111 x 111111111=12345678987654321 

9 x 9 + 7 = 88 
98 x 9 + 6 = 888 
987 x 9 + 5 = 8888 
9876 x 9 + 4 = 88888 
98765 x 9 + 3 = 888888 
9876 54 x 9 + 2 = 8888888 
9876543 x 9 + 1 = 88888888 
98765432 x 9 + 0 = 888888888 

Marius 
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 Jeugduitje 22 december 
Zaterdag 22 december staat het 
jeugduitje gepland. We gaan dan 
met 20 (!) jeugdleden bij zalencen-
trum Bousema in Lochem een uur-
tje midgetgolfen, een uurtje bowlen 
en tussendoor wat lekkers eten en 
drinken.  
 
We maken er een 
kleine competitie 
van. Daarvoor zal 
de groep in teams 
worden opge-
deeld. 
 
 
We vertrekken om 16.30 uur vanaf 
de sporthal. Rond de klok van 
21.00 uur (21.30 uur) wordt ieder-
een weer thuisgebracht. 
 
Het zou natuurlijk allemaal niet 
kunnen zonder vrijwilligers die met 
ons mee willen rijden. Naast de 
jeugdleiding van de donderdag-
avond hebben we nog 3 personen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bereid gevonden met ons mee te 
gaan. Adriaan, Marius en Johan: 
alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
Natuurlijk hopen we er met zijn 
allen een leuk uitstapje van te ma-
ken! 
 
De jeugdleiders (Jan, Sylvia,  
Raymond, Lucie en Kerstin) 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Mijn stage bij de badmintonclub in Steenderen 
 
Voor mijn opleiding op het CIOS in Arn-
hem loop ik momenteel stage bij de bad-
mintonclub. Vorig jaar heb ik stage gelopen 
bij volleybalvereniging WIK. Volleybal is 
de sport die ik zelf een groot aantal jaren 
heb beoefend. Ook heb ik toen stage gelo-
pen bij de rolstoelhockeyclub Antilopen in 
Arnhem.  
Het leek me dit schooljaar leuk om mijn 
uitdaging te zoeken bij een voor mij onbe-
kende sport. Al snel kwam ik via mijn ou-
ders bij Jan en Sylvia terecht en het leek 
hen ook leuk om mij te begeleiden in mijn 
taak als trainer. Ook zouden zij mij de be-
ginselen van de badmintontechniek leren. 
Dat was wel nodig, want ik kende badmin-
ton, net als de meeste mensen, van het spel-
letje dat je op de camping speelt, ook wel 
campington genoemd. Dat het een zware 
sport was, had ik wel verwacht, maar dat ik 
twee dagen last zou hebben van mijn spie-
ren had ik toch echt niet verwacht. Met 
dank aan Jan dus.  
Ik ben nu ondertussen al zo’n 12 weken 
bezig en het bevalt mij prima. Zowel het 
trainen van de jeugd en het begeleiden van 
de jeugd bij thuiswedstrijden is erg leuk.  
Bij de badmintonclub Steenderen viel mij 
gelijk op dat er zo’n goede sfeer heerste.  

 
De mensen zijn open en vriendelijk en hier-
door voelde ik mij als buitenstaander direct 
welkom. Kortom een fijne stageplek waar 
ik weer heel veel van leer. 
 
Jurjen Geurts 



Ook adverteren in ons clubblad? 
Neem gerust contact op met onze penning-
meester/mevrouw voor de mogelijkheden. 

 
Resedastraat 39 

7221 AV  Steenderen 
Tel. 0575-452094 

penningmeester@bcsteenderen.nl 
www.bcsteenderen.nl 
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Speedbadminton 
Speedbadminton is een nieuwe vorm 
van badminton. Het is een echte rage 
en het ledental kan hoog oplopen.  
Met een zwaardere shuttle (speeder) 
en een ander racket is het mogelijk 
om speedbadminton ook buiten te be-
oefenen. Maar ook in de sporthal of in 
het donker kan deze nieuwe sport 
worden uitgevoerd.  
 
De telling is hetzelfde als bij badmin-
ton. Het spel is afgelopen als één spe-
ler 16 punten haalt. Als het 15-15 
staat, wordt er doorgespeeld tot er 2 
punten verschil is. Je speelt best of 
five (je moet dus minstens 3 sets win-
nen). 

Voor meer informatie en de spelregels 
ga naar www.speedminton.nl, of kijk 
op de site van BCS : 
www.bcsteenderen.nl 

 

 

  

 

 Speeders kunnen een snelheid 
behalen tot 280 km/pu en een af-
stand van ruim 30 m afleggen. De 
Speeder is een geen gewone shutt-
le. Deze high-tech shuttle is door 
het gewicht en het ontwerp nog 
aerodynamischer dan een bad-
minton shuttle! De Speeder heeft 
minder wind- weerstand door de 
zwaarte en de smallere, ge-
stroomlijnde “basket”. Kortom, 
de Speeders bereiken een grotere 
afstand en kunnen preciezer wor-
den gespeeld/geplaatst. 



 
 
 
 
 
 
WONEN, SLAPEN EN ZONWERING 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voor KWALITEIT en SERVICE 
Landlustweg 30, Steenderen,  

tel: 0575 451288 
 www.woonwinkelgosselink.nl 





 
Sportcafé ‘t Hooge Wessel 

Prins Bernhardlaan 3 
Steenderen 

Telefoon 06-13679298 

 
The place to be, wanneer u na het 
sporten even wilt relaxen, of bi-
jpraten, onder het genot van een 

drankje of hapje, informer naar de 
mogelijkheden. 

Tot ziens in ons gezellige sportcafé. 
Constance en Bennie Bouwmeister. 
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Hier een stukje van wie o wie 

we hebben ook Trudi in onze ploeg 
Heel gedreven dat zegt genoeg 
Ze gaat voor de punten maar ook voor de pret 
Dat toch even voorop gezet 
De single is niet haar favo spel 
Maar soms tja, dan moet ze wel. 
Heel wat verrassingen kan ze aan 
En slaat de tegenstander van de baan! 
 
Joke is ook van de partij in ons team 
Haar oren staan soms vol met steam, 
Dan wil ze graag de tegenstander verslaan 
Maar ziet de punten voorbij haar neus gaan, 
Ze pakt haar kans in de dubbel en de mix 
Daarin is ze goed, nee echt niet niks 
Ze vecht dan door tot aan het eind 
Voordat ze onder de welverdiende douche ver-
dwijnt. 
 
Dan nog ik zei de gek, 
Aan badmintonkwaliteiten geen gebrek. 
Alleen dat moet je weten, 
Ben ze bij bijna iedere wedstrijd nog vergeten.. 
Maar ik doe mijn best en ga ervoor 
Al sla ik soms een beetje door 
Iets te wild en een trage start 
Maar de wil om te winnen komt recht uit t hart! 
 
Barbara.. 

Hier een stukje van wie o wie? 
Het is van het gezellige team 3! 
Team 3 wie spelen daar ook weer in? 
Wacht maar af want ik begin! 
 
Bert is onze eerste heer, 
Hij speelt vol rust keer op keer, 
Maar soms gaat dat ook wel eens mis 
Maar dat is omdat de tegenstander dan ietsje beter 
is.. 
Bert gaat door en geeft niet op 
En de return? Dan geeft Bert de tegenstander op 
de kop! 
Helaas heeft hij soms wat last van zijn knie 
Dan wil hij wel spelen maar kan hij het nie, 
 
Lex is onze tweede man, 
Ja geloof me hij kan er wat van, 
Van links naar rechts, van voor naar achter, 
Soms vraag je je af, kan het eens iets zachter, 
Hij kan echt loeihard slaan 
Daar is menig tegenstander voor aan de kant ge-
gaan. 
En op krentenbollen kan hij goed presteren, 
Het is toch wat met onze heren! 
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AAntwoorden  
cryptogrammen 

1. Alfa 
2. Pijn 
3. Plat 
4. Beton  
5. Soep 
6. Maat 
7. Knop 
8. Lokaal  
9. Bar 
10. Rammen 
11. Na-apen 
12. Ezel 

Zie je een 
jonge 
vrouw of 
een heks? 

          Tel de poten van de olifant 

 Zie je een gezicht of een eskimo? 
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CCompetitiestanden 
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TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Competitiestanden jeugd 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Competitiestanden Recreanten 

Van het recreantenteam was helaas geen actuele competitie-
stand aanwezig. 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Hoe kies ik het juiste racket? 
Je badmintonracket is een belangrijk 
onderdeel van je materiaal en kies je 
dan ook niet zomaar. Als je eens 
zoekt op internet of kijkt op een fo-
rum, zal je zien dat er zeer veel dis-
cussies over rackets te vinden zijn. 
Een racket is dan ook persoonlijk en 
moet je kiezen volgens je eigen 
speelstijl. In dit artikel vind je een 
aantal richtlijnen en tips om een rac-
ket te kiezen die bij je past en waar-
van je veel spelplezier zal hebben.  
 
Als je van plan bent een racket te 
kopen, let er dan op dat het racket 
een ingebouwd T-stuk heeft. Een 
ingebouwd T-stuk maakt je slagen 
preciezer, harder en zorgt ervoor dat 
je racket langer meegaat. 

 
 

 

Verder zijn er ook twee soorten vor-
men van het blad: Ovaal (oval) en 
Isometrisch / afgerond (isometric). 
De meeste oude rackets hebben een 
ovaal racketblad. De personen die 
hiermee spelen houden van de kracht 
die geconcentreerd zit in de sweet-
spot (de plaats van het blad waar je 
de shuttle het best raakt). Bij isome-
trische rackets is de sweetspot een 
stuk groter. Hierdoor hoef je de 
shuttle minder precies te raken om 
toch nog een goede slag te hebben. 
De kracht van isometrische rackets is 
hierdoor wel iets minder. 
Een laatste punt is de lengte van een 
racket. Rackets met de aanduiding 
long zijn 10mm langer dan gewone 
rackets. Het is geen immens verschil, 
maar met langere rackets heb je een 
groter bereik en kan je meer swing-
kracht opwekken. 
 
 
 
 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Gewicht / materiaal: 
 

Iets wat onmiddellijk opvalt als je een 
racket vast neemt, is het gewicht. Een 
lichte racket is wendbaarder en makke-
lijker om mee te spelen. Momenteel be-
staan er al rackets van 70g! Een lichtere 
racket heeft echter niet alleen voordelen: 
als je een te lichte racket koopt, zal je er 
weinig ‘kracht’ uitkunnen halen (je sla-
gen zullen dan niet hard gaan). Er be-
staan verschillende gewichtsklassen: 
 

1U: >95g  

2U: 90-94g  

3U: 85-89g  

4U: 80-84g 

Het gewicht van een racket wordt na-
tuurlijk bepaald door het gebruikte mate-
riaal. De lichtere rackets worden door-
gaans gemaakt van grafiet (carbon of 
graphite in het engels) en de zwaardere 
van aluminium of metaal. Soms worden 
rackets ook verstevigd met andere mate-
rialen, zoals bv. titanium of maken ze 
gebruik van een structuur. In het alge-
meen geld dat rackets van grafiet 

sneller stukgaan en een botsing met 
een stalen racket zelden overleven. 
 

Een andere factor die de eigenschappen 
van je racket bepaalt is de balans. Er 
zijn 3 categorieën: 
zware kop (head heavy):  
Dit betekent dat er meer gewicht zit in 
het blad van je racket. Hierdoor zullen 
je slagen krachtiger zijn, maar je verde-
diging wordt slechter omdat je racket 
minder wendbaar is.  
even balans (even balance): 
Bij dit soort rackets is het gewicht ge-
lijkmatig verdeeld. Ze vormen een 
soort van gulden middenweg tussen de 
rackets met een lichte en zware kop.  
lichte kop (head light): 
Rackets met een lichte kop zijn zeer 
wendbaar en zijn daardoor erg goed 
voor verdediging en snelle acties. Om 
hard te slaan zul je echter veel pols-
kracht nodig hebben. 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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De flexibiliteit (soepelheid of buig-
zaamheid) van een racket bepaalt in 
grote mate de handelbaarheid en de 
eigenschappen van een racket.  Dit 
wordt doorgaans aangeduid met en-
gelse termen zoals flex, medium flex, 
stiff, extra stiff… 
In het algemeen geld: hoe soepeler de 
racket, hoe makkelijker het is om er-
mee te spelen. Omdat de racket mee-
buigt heb je iets meer tijd om de 
shuttle terug te slaan. Door het zoge-
naamde wip-effect gaan je slagen ook 
makkelijk ver, maar dit gaat wel ten 
koste van de nauwkeurigheid van je 
slagen. Soepele rackets zijn ook iets 
makkelijker om mee te verdedigen. 
Stijvere rackets bieden een betere 
controle, maar het kost meer kracht 
om harde slagen te produceren. Wan-
neer je echter veel kracht hebt zal je 
merken dat je harder kan slaan met 
een stijve racket. 
 
Er bestaan verschillende gripmaten, 
maar meestal wordt er in de Benelux 
maar 1 maat per racket ingevoerd. Je 
kan de gripmaat makkelijk aanpassen 

met een dikkere of dunnere grip. 
Wanneer je met je ringvinger je hand-
palm nog kan raken, heb je de ideale 
gripmaat. In het algemeen levert een 
dunne grip meer controle op, maar je 
mag ook niet in je racket gaan 
‘knijpen’. 
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Kersthapjes 
Gevulde tomaten met mozzarella: 
 
Benodigdheden: 
 - Kleine cherrytomaatjes 
 - Bol mozzarella 
 - Bieslook 
 - Zout en peper 
 
Snij de bovenkant van de tomaten. 
Verwijder het vruchtvlees uit de to-
maat. Vul de tomaat met de mozzarella 
en strooi hierover een aantal stukjes 
bieslook en zout en peper.  
 
Zet de tomaatjes een aantal minuten in 
de oven tot de mozzarella smelt en 
smullen maar.  

Hamrolletjes met roomkaas en paprika: 
 
Benodigdheden: 
 - 6 plakjes achterham 
 - 100 gram roomkaas 
 - ½ rode paprika 
 - 2 eetlepels peterselie 
 
Was de paprika. Verwijder de zaadlijs-
ten en pitjes. Snij de helft van de papri-
ka in hele dunne reepjes. De andere 
helft van de paprika wordt niet ge-
bruikt.  
Besmeer de plakjes ham met de room-
kaas. Verdeel de paprikareepjes over 
de roomkaas en bestrooi dit weer met 
de fijngehakte peterselie. 
Rol de plakjes ham voorzichtig op en 
laat ze ± 1 uur opstijven in de koelkast.  
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Een korte samenvatting van de evalutie van 
de jeugdcompetitie op donderdag 15 novem-
ber jl. 
 
Welkom 
Sylvia heet ouders en jeugd mede namens Jan 
en jeugdleiders van harte welkom en geeft 
kort aan wat er gaat gebeuren vanavond. 
 
Wat vindt de jeugd er tot nu toe 
van? 
2e team: 
Erg enthousiast. Vinden het heel leuk. Op de 
vraag wat ze leuker vinden de Berkel of deze 
competitie geven ex-berkelspelers aan deze 
competitie veel leuker te vinden. Als ge-
vraagd wordt wát er dan leuker aan is, dan 
wordt genoemd: 
- dat je niet altijd met dezelfde partner speelt 
- andere niveau's 
- enkelspel is leuk 
- het is meer een echte wedstrijd (langer) 
Jinte en Bart geven aan ook wel te willen 
enkelen. In de 2e helft zullen zij daar zeker 
mee aan bod komen. 
Navraag leert verder dat zij het wel fijner 
vinden als er leiding bij is. Soms is tellen las-
tig of wordt het niet serieus gedaan.  

1e team: 
Ook erg enthousiast. Leuker dan de Berkel. 
Hebben niet veel aanvullingen op wat het 2e 
team al noemde. Kunnen zich best al alleen 
redden. 
 
Hoe ervaren de ouders het tot n 
toe? Vinden ze het leuk? Kunnen  
Ze bij uitwedstrijden de jeugd  
begeleiden? 
De vader van Bart vindt het leuk om mee te 
gaan. Het is erg leuk om de jeugd te zien spe-
len. Hij is intussen al twee keer mee geweest 
naar een uitwedstrijd en zou indien nodig de 
jeugd kunnen begeleiden. 
Ook de vader Bouke en Anne kijkt graag naar 
de wedstrijden. 
De teamspirit zit er goed in (2e team). Ze zijn 
ook echt al vooruit gegaan. Hij heeft nog geen 
uitwedstrijd meegemaakt. De vader van Rob-
bin heeft de jeugd thuis zien spelen, vindt het 
echt leuk zoals ze het doen. 
 
Reactie en mededelingen vanuit de leiding: 
Leuk te horen dat iedereen zo enthousiast is. 
De leiding is ook super enthousiast. De jeugd 
staat echt goed te spelen en we merken dat de 
trainingen ook serieuzer genomen worden.  
Chapeau voor iedereen en een extra pluim 
voor Robbin die zich echt super concentreert 
als hij wedstrijd speelt. 
Op dit moment staat het 1e team op een 5e 
plaats in de poule en het 2e team maar liefst 
op een mooie 3e plaats! 

Evaluatie jeugd-
competitie 
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Waar we in de trainingen onder andere aan-
dacht aan hebben gegeven (naast de diverse 
slagtechnieken) is: positie, kijken naar de tegen-
stander (niet naar de slag van je partner) en 
teamspirit. Teamspirit is ook: 
- op tijd aanwezig zijn 
- kijken naar elkaars partijen 
- elkaar motiveren/coachen 
- weten wat de eindstand is geworden 
Jurjen (stagiaire) zal de komende thuiswedstrij-
den zoveel mogelijk aanwezig zijn. Hij zal dan 
vooral letten waarop extra getraind kan worden. 
Dit zal hij aan Jan doorgeven, die het dan weer 
inplant in de trainingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat kan er aan de training verbeterd worden? 
Wat vindt men leuk en minder leuk? 
Leuk: wedstrijdjes, tossen (namen op het bord 
hangen), rondje om het net, warming up met 
oefeningen als de hoepels en spelvorm. 
Minder leuk: rondjes lopen en dan 25%, 50% 
etc. 
Jan geeft aan dat een goede warming-up wel 
belangrijk is. 
Als er ouders zijn die meer uitleg over de wed-
strijden willen hebben, dan kunnen zij zich bij 
Sylvia melden. De jeugdleiding wil daar graag 
tijd aan besteden. Er zou iets op een donderdag-
avond ingepland kunnen worden. 
 
Huldiging topverkoper GCA 
Ook dit jaar is Bouke topverkoper van de Grote 
Club Actie. Verkocht hij vorig jaar 58 van 248 
loten, dit jaar heeft hij er 64 van de 190 ver-
kocht. Hulde! Als dank krijgt Bouke namens 
het bestuur van BC Steenderen een mooie pen 
met etui aangeboden. 
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Overig... 
 
Jeugdcommissie 
 Jan Takken 
 Sylvia Breukink 
 
Redactie clubblad 
 André Saalmink,  
 redactie@bcsteenderen.nl 
 
 Met dank aan Kerstin Takken,  
 Trudi van der Weijden en  
 Lisette Krijt 
 
Trainer 
 Jan Takken 
 trainer@bcsteenderen.nl 
 
Internet 
 Www.bcsteenderen.nl 
 Email: info@bcsteenderen.nl 
 
Sporthal 
 ‘t Hooge Wessel 
 Prins Bernhardlaan 3 
 7221 BA  Steenderen 
 Tel. 0575-452263 

Bestuur... 
 
Voorzitter: Lex de Goede 
 Esdoornstraat 6 
 7221 GH   Steenderen 
 Tel. 0575-451171 
 voorzitter@bcsteenderen.nl 
 
Secretaris: Sylvia Breukink 
 De Eiken 8 
 7221 GK  Steenderen 
 Tel. 0575-452306 
 info@bcsteenderen.nl 
 
Penningmevrouw: Monique van Bekkum 
 Resedastraat 39 
 7221 AV  Steenderen 
 Tel: 0575-442094 
 penningmeester@bcsteenderen.nl 
 
Competitieleider: André Saalmink 
 Klinkmakersdonk 243 
 7326 GE  Apeldoorn 
 Tel. 055-5422798 
 competitieleider@bcsteenderen.nl 
 
Activiteiten commissie: Lucie Peters 
 Resedastraat 5 
 7221 AT  Steenderen 
 Tel. 0575-842767 
 activiteiten@bcsteenderen.nl 
 


