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VVan de voorzitter 
Goesting 
 
 
Een werkelijk prach-
tig woord dat zoals 
wellicht bekend 
veelvuldig door onze 
zuiderburen gebruikt wordt. Ook zij hebben 
het overigens niet zelf verzonnen maar ook 
geleend van hun zuiderburen, die het op hun 
beurt weer geleend hebben van de Romei-
nen. Het betekent zoveel als trek, zin, lust, 
smaak, genieten, animo en zelfs ambitie. En 
zonder ook dit keer 
Erwin Krol er weer bij 
te halen, het jeukt wel 
als je overal om je 
heen de natuur haast 
met geweld ziet ont-
spruiten: her en der zie je al jeugdige geve-
derde bolletjes bij hun ouders scharrelen, je 
hebt je grasmaaier nog niet opgeborgen, of 
hij kan weer van stal gehaald worden, en 
menigeen begint weer aan zijn of haar huis te 
knutselen dan wel de tuinset die gedurende 
een half jaar steeds groener is geworden een 
kleurmetamorfose te geven met of zonder 
behulp van de hogedrukspuit. We kruipen na 
een beetje winter uit onze warme doch pas-
sieve schulp en hebben er kortom weer zin         

 
in.  
 
Dat gevoel van zin 
kunnen we dan ook 
probleemloos kop-
pelen aan onze ge-
zamenlijke bezigheid, het badmintonnen. Lek-
ker trainen (voor een aantal dan), tegen eigen 
dan wel vreemd volk een lekker potje spelen 
(eigenlijk komen de meeste leden alleen hier 
hun bed respectievelijk luie stoel voor uit) en 
vervolgens, om het fors gedaalde vochtgehalte 
weer helemaal op peil te brengen, letterlijk en 
figuurlijk, te genieten van de afdronk, ook wel 
derde helft genoemd, waar toch meestal wel 
een kleine helft van ons volwassen ledental 
gebruik van pleegt te maken. Idealiter wordt 
hier dan natuurlijk een Belgisch biertje bij ge-
nuttigd. Hoe overzichtelijk en plezant kan het 
aardse bestaan toch zijn met een dergelijk le-
vensritme. 
 
De lentecompetitie 
(what’s in a word), een 
nieuw fenomeen dat dit 
jaar in een try-out fase 
verkeert, is regionaal op 
21 maart gestart en zal 
exact drie maanden lang 
zorgen voor een gedeel-
telijke besteding van de 
sportavonden, en dit in 
een voor een groot aantal 
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afwijkende setting voor wat betreft de teamsa-
menstelling. Sommige oude bekenden komen 
elkaar weer in een lenteteam tegen, voor anderen 
is het letterlijk de eerste keer dat ze deel nemen 
in teamverband. Het levert in ieder geval voor de 
meesten een verandering op, al was het maar 
omdat er geen enkel enkelspel plaatsvindt. Som-
migen ervaren dat overigens helemaal niet als 
een straf, anderen vinden het jammer om de te-
genstander niet persoonlijk aan de tand te mogen 
voelen. 
Daarnaast spelen we gewoon als andere jaren de 
blokcompetitie: een aardige kluif dus voor Maria 
om zowel rekening te houden met de afwezigen 
in verband met de lentecompetitie als om andere 
redenen. Tot op heden gaat het echter uitstekend, 
dus zal wel zo blijven! 
 
Ik ga weer eens afronden: nog heel veel goesting 
tot minstens de 22e juni (reserveren in je agen-
da!), voor daarna al vast een hele plezierige va-
kantie. 
 
 
Veel sportplezier, 
 
Lex 

Racketlon: 
De sport racketlon is momenteel de 
snelst groeiende racketsport in de 
wereld. Met een zeer grote sportieve 
deelname in Oostenrijk, Engeland, 
België en diverse Scandinavische 
landen begint de sport ook in Neder-
land razend populair te worden.              
Racketlon is (zoals triatlon, decatlon, 
duatlon, ...) een individuele meer-
kamp van de vier verschillende rac-
ketsporten: 

TAFELTENNIS – BADMINTON - 
SQUASH - TENNIS. 

Een wedstrijd tussen twee spelers 
bestaat uit één set (tot 21 punten) in 
alle vier de sporten, met dezelfde 
puntentelling. De speler die cumula-
tief de meeste punten scoort, is de 
winnaar. Ieder punt is dus belangrijk 
(een topper in een individuele sport 
heeft er dus belang bij om de tegen-
stander zo weinig mogelijk te laten 
scoren in de eigen sport, wat het 
hem/haar er niet makkelijker op 
maakt). Het gaat er echter om hoe 
allround je bent en niet in hoeverre je 
uitblinkt in een van de sporten. Veel 
verenigingen in Nederland bieden 
deze sport aan als afwisseling op de 
wekelijkse badmintontraining.  
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Op een mooie woensdagavond rijdt team 1 
richting Wehl voor de eerste competitiewed-
strijd in de lentecompetitie. Mascha zou om 
zeven uur bij ons zijn en voor het eerst was ze 
op tijd. In huize Takken voerde vanaf half ze-
ven al een felle discussie, wel of geen jas mee-
nemen. Omdat wij natuurlijk een groot vertrou-
wen hadden in Mascha’s rijkunst en de staat 
van de auto besloten wij om geen jas aan te 
trekken. Wij hadden namelijk verwacht dat wij 
in Steenderen in de auto zouden stappen en in 
Wehl, voor de sporthal weer uit de auto. Maar 
helaas… dit ging niet zoals verwacht. 
 
Wij zaten gezellig met z’n allen in de auto en 
opeens horen wij een ‘Prrrrrrrrrt’ (en nu ver-
woorden wij het geluid zoals Mascha dit na-
deed toen ze aan het bellen was met de 
ANWB). Na eerst gedacht te hebben dat Ma-
scha een schakelfoutje had gemaakt, bleek de 
auto echter niet meer stuurbaar. De auto was 
aan de kant gezet, en wel zodanig dat de ach-
terkant op het midden van de rijbaan stond. 
Omdat wij van de ANWB niet in de auto 
mochten blijven zitten, zijn wij met z’n allen 
uitgestapt om vervolgens in de ijzige vrieskou 
een uur te blijven staan. Ondertussen hadden 
wij natuurlijk Sylvia al gebeld of zij ons op zou 
kunnen halen, maar eerst moesten wij Sylvia 
ervan overtuigen dat het niet ging om een ver-
late 1 aprilgrap. 

Na menigeen gebeld te hebben besloot Mascha 
dat het misschien toch wel verstandig zou zijn 
als de auto wat verder de berm in werd gezet. 
En daar ging ze, zonder enig waarschuwen 
(want de rest stond nog gewoon te kletsen ach-
ter de auto) de auto vooruit duwen. Mascha 
duwen, en duwen, en duwen, en pas na enige 
tijd kwam ze erachter dat de auto nog geen 
millimeter was verschoven. Ook nu pas merkte 
ze dat niemand had geholpen met duwen en dat 
ze vergeten was de handrem eraf te halen. 
 
Uiteindelijk zagen wij in de verte een auto ko-
men aanscheuren. Dit bleek Sylvia te zijn die 
natuurlijk niets van dit spektakel wilde missen. 
En met fototoestel in de hand stapte ze uit, 
want ja, er is natuurlijk geen beter vermaak dan 
leedvermaak. Na een aantal foto’s te hebben 
gemaakt begreep Sylvia uiteindelijk dat ze was 
gekomen om eerst Johan, Jan en Kerstin af te 
zetten in Wehl. Alle sporttassen hebben wij 
ook gelijk meegenomen, ook die van Mascha, 
want de auto moest natuurlijk wel worden af-
gesleept en met kilo’s extra bagage gaat dat 
wat moeilijker. 
 
 

DDe pech van team 1  
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Na een aantal minuten waren wij dan eindelijk 
in Wehl, terwijl Mascha ondertussen naar een 
garage ging in Didam om een vervangende 
auto op te halen. Na een paar partijen al ge-
speeld te hebben ging daar de telefoon. En wat 
bleek, het was Mascha die vergeten was haar 
portemonnee en rijbewijs uit haar sporttas te 
halen die in de sporthal in Wehl stond. En zon-
der rijbewijs en portemonnee geen vervangen-
de auto. En ja, wat moest je nu? Dus Sylvia 
met de tas naar Mascha gereden, waar zij een 
vervangende auto geregeld had. 
Na ongeveer een uur kwamen Sylvia en Ma-
scha daar eindelijk weer aan. Verijzelt door de 
kou, maar blij dat ze er eindelijk waren. 
 
Eindelijk konden wij onze partijen afspelen. 
Uiteindelijk met 5-1 gewonnen, dus een geluk 
bij een (toch wel grappig) ongeluk. De auto 
van Mascha bleek uiteindelijk een kapotte dis-
tributieriem te hebben maar de vervangende 
auto was een mooie Golf waar Mascha goed in 
kon rijden. Wij hadden bijna drie bomen mee-
gepikt voor het thuisfront, maar voor de rest 
ging het allemaal fantastisch. 
 
Jan en Kerstin 
 



De partner van….. 
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U, als trouwe lezer van jullie eigen club-
blad zult wel denken; wat heeft de redactie 
van dat clubblad nu weer als nieuw item 
toegevoegd aan dat clubblad? Ik, als eerste 
schrijver van deze rubriek kan u verzeke-
ren dat zij in dezen niets hebben toege-
voegd. Misschien wat weggelaten. 
Volgens mij was het twee en een half jaar 
geleden dat ik zelf bij een redactielid de 
bovenstaande titel lanceerde. Een wat on-
gelukkig gekozen moment, omdat hij en 
zijn partner net zelf besloten hadden uit 
elkaar te gaan. Je weet wel, een tel nadat je 
zo’n opmerking plaatst, zak je door de 
grond en weet je even niet hoe je dat ge-
sprek een goed vervolg moet geven. 
Vind ik mezelf dan zo belangrijk om in dat 
clubblad te komen staan? NEE!!! Want dan 
had ik als titel mijn eigen naam wel ge-
bruikt, die zal ik u bij dezen niet geven, 
maar de meeste van u zullen na het lezen 
wel weten wie mijn partner is en enkelen 
kunnen mijn naam er dan wel bij beden-
ken. Ik zal antwoord geven op enkele vra-
gen die de redactie aan mij zou hebben 
kunnen stellen. Voordeel hiervan is dat ik 
mezelf die vragen stel en dus mijn eigen 
wending aan dit nieuwe onderdeel van jul-
lie clubblad kan geven. 
Een goede lezer merkt dat een zelfstandig 
naamwoord herhaaldelijk terugkomt in de 

eerste alinea’s: clubblad. Dat komt omdat ik 
geen officiële titel heb kunnen vinden. Heb ik 
daar geen goed idee voor? Nee nu nog niet, 
wellicht na het uitschrijven van een prijsvraag 
of aan het einde van deze schrijfsessie. 
Wat is de reden dat ik dit artikel schrijf? Is het 
om de inhoud van het clubblad wat op te pim-
pen? Nee, ondanks dat de voorzitter in het de-
cembernummer de titel kleurloos en saai ge-
bruikte, deel ik zijn mening dat dit op BCS niet 
van toepassing is. Een vereniging is mijns in-
ziens per definitie niet kleurloos of saai. Je 
vindt mensen waarmee je wat deelt, het enige 
vreemde van een badmintonclub vind ik dat 
zodra je iets van iemand met gelijke interesse 
krijgt, dat direct weer van je afslaat. 
Wat doet de partner van ….. zoal op de don-
derdagavond als je wederhelft in het Hoge 
Wessel aan het meppen is? Vroeger, toen we 
nog geen kinderen hadden, kwam ik nog wel 
eens in de kantine. Voordeel van die kantine is 
dat er uitzicht is op de plek waar het moet ge-
beuren voor het geval je naast iemand zit zoals 
de vrouw aan de bar waaraan in de vorige edi-
tie van dit clubblad aandacht werd besteed. 
Nadeel van dat venster is dat het je afleidt als 
diezelfde vrouw anders zou hebben gerea-
geerd. Maar tegenwoordig gaat de televisie op 
de donderdagavond uit, radio aan voor “het 
theater van het sentiment” (radio 2) of eigen 
muziekkeuze uit de CD-speler. PC aan en wat 
doen voor mijn eigen verenigingswerk, MR-
werk, administratie, studie of noem maar op. 
Echter vandaag is anders. Ik loop dus al twee 
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en een half jaar met het idee dit op papier te 
zetten. Dat kan mooi als zij lekker aan het 
meppen is. Of ik het mis om dan toch niet eens 
naar de sporthal te gaan om te kijken en wat 
met mensen als jullie te praten? Enerzijds wel. 
Maar als uitkomst is dat er op zondag ook nog 
wel eens gespeeld wordt. Dan ga ik met de 
kinderen op de fiets naar de sporthal om toch 
nog wat mee te krijgen van het reilen en zeilen 
van de vereniging en mijn meisie te zien spe-
len, hoewel de bezetting beduidend lager is dan 
op de donderdagavond. Maar mijn vrouwtje 
heeft te kennen gegeven volgend seizoen lager 
te willen spelen, dus de zondagse aanmoedi-
ging die op haar niet altijd het beoogde effect 
hebben, kunnen wij, ook onze kinderen, dan 
achterwege laten. Zie ik haar dan nooit meer 
spelen? Wie zal het zeggen! Gelukkig heeft de 
vereniging zelf daarvoor een oplossing: het 
invitatietoernooi. Iets waar ik, mits ik geïnvi-
teerd word, altijd naar uitkijk. Wil ik dan geen 
lid van de vereniging worden? Wederom een 
volmondig nee. Ik ben een buitensporter. 
Voorheen speelde ik voetbal en gingen we in 
de winter in de hal voetballen. Dat was wel 
aardig, maar ik was altijd weer blij als we de 
wei in mochten. Niet dat ik daar de sterren van 
de hemel speelde, kan een ander BCS-lid be-
amen, maar daar voelde ik me lekkerder. 
Tegenwoordig ben ik aan het hardlopen. Ik 
moet er niet aan denken om een halve mara-
thon in een sporthal te lopen. Binnensporten 
dus slechts bij gelegenheid. 
Dan kom ik nu op het punt van afsluiten. Jullie  

moeten weten; ik zit met mijn 120 minuten per 
aanslag al een tijd achter de PC. Gezien het 
werk dat mijn eega doet, ben ik blij dat zij be-
duidend sneller typt. 
Wil ik nog wat kwijt of ben ik mezelf nog wat 
vergeten te vragen? Wat ik kwijt wil is dat ik 
van mening ben dat BCS een leuke gezellige 
vereniging is, waar ik graag af en toe kom kij-
ken en praten met wat leden. Wat ik nog meer 
kwijt wil, is deze pen. Is er een partner die hem 
oppakt? 
De meesten van u zullen wel weten wie de 
auteur is. De poëten onder u kunnen de rijm 
wel afmaken: De partner van ……   Mits u 
mijn koosnaampje voor haar kent! 
 
Groeten en heel veel mep-plezier. 
 
 

 
 
Een leuke toevoeging 
voor de website? 
Stuur het naar:  
info@bcsteenderen.nl 
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Generatiekloof toernooi!!! 
Ja, die dag was het zover. Op 27 
maart 2008 werd het Generatiekoof 
toernooi gehouden. 
We kwamen de zaal in en er werd uit-
gelegd hoe het zou gaan die avond. 
Als juniorlid kreeg je een senior lid die 
met jou samen wedstrijdjes speelde 
tegen andere junior-senior teams. 
De teams werden gekozen door middel 
van loting. Er werden kaartjes met 
dieren erop uitgedeeld en degene die 
dezelfde dieren hadden hoorden bij 
elkaar. 
Ik speelde uiteindelijk met Bueno Rut-
jes, de vader van Robbin Rutjes. Onze 
“naam” was die avond DE RATTEN. 
We speelden 4 partijtjes. De 4e en 
laatste was spannend. Deze speelden 
we tegen Raymond en Robbin en het 
stond 20-20. Maar door een foutje van 
het racket scoorden wij( de ratten ) 
toch nog net op de laatste seconde, 
dat ene winnende punt. Raymond vond 
dit niet zo super leuk, maja dat zijn de 
regels he?? 

Toen was de prijsuitreiking. Er waren 3 
teams die alles gewonnen hadden het 
team van Tom, het team van Daan en ons 
team. Toen werd er gekeken wie de 
meeste tegenpunten had en het team 
van Daan viel af. En toen werd er geke-
ken wie er de meeste punten zelf had-
den en dat waren… WIJ!!! Dus hadden 
we gewonnen. Op dat moment heb je zo-
iets van: Goh ik heb gewonnen. Maar het 
scheelde niet veel met de andere teams. 
Maar ja, toen moesten we naar voren 
komen en Bueno en ik kregen allebei een 
wisselbeker in handen, uitgereikt door 
de vorige winnaars Sandra en Joyce. 
Daarna moesten we nog op de foto, kre-
gen wat lekkers te snoepen mee naar 
huis en was het afgelopen. Ik ging met 
een grote beker naar huis, maar we heb-
ben toch lekker gespeeld, met als ge-
volg, dat Buano en ik de winnaars waren 
van het Generatie Kloof Toernooi 2008. 
Volgend jaar misschien wel weer!!! 
 
Yornik Onstenk 
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TToernooicommissie 
Lucie Vos 

121212   

Tactiek gemengd dubbelspel 
De verdediging kan alleen optimaal opge-
steld worden indien de dame zich bij het net 
plaatst. Belangrijkste taak voor haar is het 
onderscheppen van alle lage returns die dia-
gonaal over het net geslagen worden. Zij kan 
dat alleen goed uitvoeren indien zij het rac-
ket altijd hoog houdt en de benen op voor-
spanning houdt. Een tweede taak voor haar 
is dat ze moet proberen alle returns in de 
buurt van het net terug te slaan en de gaten 
in het veld te dekken. 
 
Het verdedigen van de dame, waarbij de 
shuttle bovenhands wordt teruggeslagen, 
noemt men ‘Stooping defense’. De dame zal 
op deze slag veel moeten oefenen omdat ze 
weinig tijd heeft om zich goed in te stellen 
op de harde smash van de heer. De dame is 
in het gemengd dubbelspel dus belangrijker 
dan de heer. 
 
Een flick-service op de dame kan nuttig zijn 
omdat de dame naar het achterveld wordt 
gedrukt. Het net wordt dan niet goed verde-
digd en bovendien weet de heer niet goed 
wat hij moet doen. Of het net verdedigen of 
het achterveld verdedigen. In elk geval zal of 
het net niet beschermd worden of het achter-
veld. 
 

Belangrijke punten in het gemengd dubbelspel: 
�� De dame probeert zoveel mogelijk de 

diagonaalsgewijs geslagen shuttles te-
rug te slaan. 

�� Geef meer flick-services op de dame 
dan op de heer. 

�� Sla bijna alle shuttles rechtdoor. 
�� Houd de shuttle laag. 
�� Probeer het spel voor de dame te maken 

zodat zij het spel kan afmaken bij het 
net. 

�� De dame houdt het racket altijd hoog en 
de benen op voorspanning. 

 
 



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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Zo’n 5 jaar geleden is deze regeling inge-
steld. De regeling is terug te vinden in het 
huishoudelijk reglement en is ingesteld om 
leden die tijdelijk niet kunnen spelen te be-
houden voor de club. De regeling op zich 
zelf is prima en nog steeds gewenst. De uit-
voering van de kortingsregeling brengt ech-
ter veel werk mee en is onoverzichtelijk voor 
de penningmevrouw. 
 
De uitvoering van de regeling is als volgt 
vastgesteld: 

�� Een lid dat voorziet dat hij/zij 
gedurende meer dan 3 maanden 
(m.u.v. de zomerstop) niet kan 
spelen, dient een schriftelijk ver-
zoek in om in aanmerking te ko-
men voor de kortingsregeling in 
het kader van een tijdelijke stop. 

�� Het bestuur neemt over het ver-
zoek een besluit en geeft schrifte-
lijk antwoord aan het lid. In dat 
antwoord wordt aangegeven wat 
het maximale tegoed zal zijn als 
men tot einde jaar niet kan spe-
len. Het bondsgeld is men altijd 
over het hele jaar verschuldigd en 
over de periode van de zomerstop 
wordt geen korting gegeven. 

 

�� Van het lid wordt verwacht dat hij/
zij vóór 1 december laat weten of 
hij/zij in januari weer komt spelen. 
Hiervoor ontvangt het lid begin 
november een herinneringsmail van 
de penningmeester. Hierop moet 
het lid reageren. Komt het lid terug 
met ingang van januari (of eerder) 
dan ontvangt hij/zij in januari een 
aangepaste contributienota voor het 
komende jaar. Komt het lid niet 
terug dan wordt hij/zij uitgeschre-
ven als lid en vervalt de korting. 
Wordt er niet gereageerd dan blijft 
het lid ingeschreven maar vervalt 
het recht op korting. Het lid kan 
dan eventueel in januari een nieuw 
verzoek indienen. Contributie is 
dan wel verschuldigd, de korting 
kan pas het jaar daarop verrekend 
worden. 

De tijdelijke-stop regeling 

Heb je een leuk ar-
tikel voor het club-
blad? Mail het naar:  
redactie@bcsteenderen.nl 



 
 
 
 
 
 
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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Indeling competitie 2008-2009 
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Standen lentecompetitie 

Team 1: 

Team 2: 

Team 3: 

  
  

Naam Aantal wedstrijden Punten 

1 BC Steenderen           7       36 

2 
  

BC Zevenaar 6 24 

3 BC Wehl 
  

6 10 

4 BC Rianto            6       8 

  

  

Naam Aantal wedstrij-
den 

Punten 

1 BC Didam          6      26 

  2  BC Rianto 6 26 

3 BV Doesburg  6 20 

4 BC Steenderen          6      15 
   5 BC Wehl 6          3 

  

  

Naam Aantal wedstrij-
den 

Punten 

1 BC Steenderen           6      20 

   2  BC Phido 1 5 17 

   3 BC Ulft 3 11 
4 BC Phido 2          4       11 

   5 BC Yapton 4 7 



212121   

BBadmintonmateriaal bestellen via BCS!! 
Heb je een racket, tas, kleding of 
ander badmintonmateriaal nodig, 
kijk dan eens op 
www.badmintonarena.nl.  
Op deze site staan alle badminton-
artikelen met veel korting vergele-
ken met een ‘gewone’ sportwinkel. 
Je bespaart al snel tientallen euro’-
s. 
 
Sinds januari 2008 is het mogelijk 
om via het secretariaat van de club 
(Sylvia Breukink) een bestelling te 
plaatsen. Naast de lage prijzen die 
de BadmintonArena hanteert, krijg 
je ook nog eens een extra clubkor-
ting, meestal 10%. Ieder lid dat bij 
de vereniging is aangesloten krijgt 
deze korting.  
 
De korting wordt aan de leden 
doorberekend waardoor de kost-
prijs van artikelen nog lager komt te 
liggen.  
Kortom: een kijkje nemen op 
BadmintonArena is zeker de 
moeite waard! 
 

Waar moet je rekening mee 
houden bij je bestelling? 
- Levering binnen 1 week is  
  mogelijk 
- Indien we bestellen voor minder 
 dan € 125,- komt er € 4,95 aan  
  verzendkosten bij 
- Verzendkosten zijn voor het  
  bestellende lid 
- Geef s.v.p. minimaal op: bestel 
  nr - omschrijving - adviesprijs -  
  aantal 
- BC Steenderen betaalt de reke 
  ning aan BadmintonArena 
- Van de penningmeester ont 
  vang je vervolgens een nota 

 
Bestellingen kun je in sporthal bij 
Sylvia opgeven of aan haar mailen. 
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Woordritsen 
Bij woordritsen moet je één woord 
in het witte vak schrijven, zodat de 
eerste twee woorden & de laatste 
twee woorden samen weer een 
nieuw woord vormen. Tussen 
haakjes staat het aantal letters 
vermeld.  

 
Voorbeeld: 

 
  

 
Antwoord:  

De antwoorden staan op bladzijde 33.  
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Open BCW Toernooi 2008:  
Op 30 maart jongstleden hebben wij meege-
daan aan een toernooi in Westervoort. 
Wij zijn: Johan, Jan, Sylvia en Kerstin. Wij 
hadden ons opgegeven in de volgende catego-
rieën: 
Mannendubbel 8: Jan en Johan 
Vrouwendubbel 8: Sylvia en Kerstin 
Gemengddubbel 8: Jan en Kerstin / Johan en 
Sylvia. 
 
Het toernooi begon om 9.00 uur. Op het mo-
ment van binnenkomst hebben wij ons gemeld. 
Wij kregen daarbij een tas en een appel. De 
mannen en vrouwendubbels werden gespeeld 
volgens het poulesysteem. Beiden hebben 3 
parijen gewonnen en 2 verloren waardoor zo-
wel de mannendubbel als de vrouwendubbel 
op een derde plaats zijn geëindigd. Niet slecht 
voor een eerste keer. 
 
Het gemengddubbel werd gespeeld volgens het 
afvalsysteem. Johan en Sylvia verloren helaas 
met 16-21 en 15-21. Ook Jan en Kerstin kon-
den de mix niet winnen, zij verloren met  
11-21 , 21-16 en 11-21. 
Door deze verloren partijen waren beide kop-
pels uitgeschakeld in het gemengddubbelspel. 
 
Na het einde van de wedstrijden hebben wij, 
onder het genot van een hapje en een drankje, 
naar de finalepartijen gekeken. Na deze span-

nende wedstrijden zijn wij terug huis-
waarts gekeerd. Wij kunnen zeker terug-
kijken op een gezellige en geslaagde toer-
nooidag. 
 
Op 1 juni wordt in Ulft een soortgelijk 
toernooi gespeeld. Dit viertal is zeker weer 
van de partij en wij hopen dat er meer 
leden mee willen doen. 
Wij hopen dan ook op 1 juni met een gro-
tere groep naar Ulft af te reizen voor het 
mix en dubbeltoernooi. 
 
Op het moment van schrijven hebben wij 
een groep van 10 personen.  

 
Kijk voor leuke  

badmintoninfo op  
www.badmintoninfo.nl 
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Notulen ALV 2008 
Notulen de Algemene Ledenverga-
dering Badmintonclub Steenderen, 
gehouden op donderdag 14 februa-
ri 2008 in de kantine van de sport-
hal “t Hooge Wessel”. 
 
Aanwezig:  
Het bestuur m.u.v. Lucie Peters en 14 
leden, 5 leden komen tijdens de ver-
gadering nog binnen  
(presentielijst bij vergaderstukken 
opgeslagen) 
Afwezig met kennisgeving:  
Mascha Gebbink, Yvonne Mennink, 
Barbara Leerkes, Marian van Wijk, 
Ineke Hulshof. 
 
Opening 

Onder het genot van een kopje 
koffie opent de voorzitter om 
20.05 uur deze ledenvergadering. 
Hij heet iedereen van harte wel-
kom. Hij constateert daarbij dat 
het de laatste jaren niet zo rustig 
is geweest wat aantal leden be-
treft. Hij belooft zijn best te doen 
om de vergadering niet onnodig 
lang te laten duren, zodat er na 
afloop nog gelegenheid is om te 
spelen. Voorts vraagt hij de ver-
gadering of er nog aanvullende 
agendapunten ingebracht wor-

den, dit blijkt niet het geval. Daarmee 
is de agenda vastgesteld. 

 
Mededelingen 

Op de vraag of er leden zijn die mede-
delingen hebben komt geen reactie. 
De voorzitter blikt kort terug op het 
afgelopen jaar. We hebben mogen 
meemaken dat het 2e team kampioen 
is geworden. Voor dit seizoen is er nog 
kans dat het recreantenteam kampi-
oen wordt. Daarnaast doen de beide 
jeugdteams het heel behoorlijk in de 
competitie. Wat ledental betreft doen 
we het ook zeker niet slecht. Daar 
waar de meeste sportverenigingen 
zich beklagen over terugloop, mogen 
wij nog steeds enige aanwas vaststel-
len. De vereniging telt momenteel 41 
volwassenen en 19 jeugdleden. 

 
Notulen van de ALV d.d. 15 februari 

2007 
De conceptnotulen van de vorige ALV 
worden per pagina doorgenomen. Er 
komen geen op- of aanmerkingen van-
uit de vergadering. Met complimenten 
voor de secretaris worden ze hierbij 
vastgesteld. 

Verslag Kascommissie. 
Maria Schut en Sandra van Oosten 
hadden zitting in de kascommissie. 
Sandra verwoordt hun bevindingen. 
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Het zag er allemaal prima uit. Er zijn 
een paar vragen gesteld waarop ze 
helder antwoord hebben gehad. Waar-
mee ze cijfers hebben goedgekeurd. 
De vergadering ontvangt dit met ap-
plaus voor de penningmevrouw.  

 
Benoeming nieuwe Kascommissie 

Maria heeft voor het tweede jaar deel-
genomen aan de kascommissie en 
voor haar wordt dus een nieuw lid ge-
zocht. Op de vergadering van vorig 
jaar heeft Alex Rijkaart al aangeboden 
zitting te willen nemen in de kascom-
missie. Het bestuur maakt daar graag 
dit jaar gebruik van. Voor volgend jaar 
bestaat de kascommissie daarmee uit 
Sandra van Oosten en Alex Rijkaart. 
 

Financieel overzicht 2007 / begroting 
2008 
Op de tafels liggen verscheidene fi-
nanciële overzichten voor een ieder ter 
inzage.  
De vergadering heeft een aantal vra-
gen: 
- Waarom staat de huur van aug- 
dec’07op de begroting van 2008? 
De gemeente factureert altijd achteraf. 
De nota voor aug-dec wordt altijd pas
in januari het jaar erop ontvangen. 
- Is het huidig aantal leden meer dan  
vorig jaar? 
Ja. 

- Waarom is er dan minder be 
groot? 
Het bestuur begroot altijd voor 
zichtig: inkomsten worden laag 
ingeschat en uitgaven wat ruimer. 
 Dan kan het achteraf alleen maar 
 meevallen. 
- Vorig jaar veel meer subsidie van 
 de gemeente ontvangen dan be 
groot voor 2008. Is de verlaging
 blijvend? 
Toegelicht wordt dat we de afgelo 
pen 2 jaar recht hadden op een  
overgangssubsidie in verband met 
 verhoogde huurprijzen als gevolg 
 van de herindeling. De gemeente 
 had in eerste instantie alleen over 
 een half jaar deze subsidie uitbe 
taald. Afgelopen jaar hebben we 
 de resterende anderhalf jaar ont 
vangen. Verder is het zo dat we 
 vóór de herindeling subsidie ont 
vingen voor het aantal jeugdleden, 
 deze bedroeg voor onze vereni 
ging doorgaans slechts € 100,-. 
Na de herindeling zijn de subsi 
dies in alle gemeenten geharmoni 
seerd, dit pakt voor onze vereni 
ging voordelig uit. Voor 2008 heeft 
de gemeente ruim € 900,- toe
gezegd. 
- Is dat bedrag blijvend 
Het kan schommelen. Het is af 
hankelijk van het aantal verenigi 
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gen in combinatie met aantal le 
den dat een beroep doet op sub 
sidie. 

Overigens stemt de vergadering 
in met de begroting 2008. 
 

Vaststelling contributie 2009 
We hebben in het verleden met 
elkaar afgesproken jaarlijks geza-
menlijk vast te stellen of verho-
ging van de contributie gewenst 
is. De voorzitter wijst er op dat de 
spaarrekening voldoende ruimte 
biedt om eventuele tegenvallers 
op te vangen. Het negatieve sal-
do op de begroting voor 2008 valt 
mogelijk erg mee. Afgelopen jaar 
was ook een negatief saldo be-
groot, het jaar is toch positief af-
gesloten. 
Op de vraag van de voorzitter of 
iemand het noodzakelijk vindt de 
contributie te verhogen, wordt 
gevraagd hoe onze contributie 
zich verhoudt tot andere vereni-
gingen. We zitten daarmee aan 
de lage kant, maar zeker niet als 
enige.  
Niemand geeft aan de contributie 
te willen verhogen. Daarmee blijft 
de contributie voor de jeugd € 65,
-bedragen, voor de senioren € 

130,- en voor een duo-lidmaatschap € 
175,-. 
 
Toepassingsregeling ‘tijdelijke stop 

De regeling voor de tijdelijke stop 
kunt u vinden op pagina 14. 

 
Competitie 

* André Saalmink (competitieleider) 
heeft dit jaar geen wedstrijdoverzich
ten meer bijgehouden. Iedereen kan 
 op toernooi.nl zijn eigen prestaties  
helemaal volgen. Helaas is er dit jaar, 
 door de regio, een fout gemaakt bij de 
 poules waarin het recreantenteam en 
 het 2e jeugdteam spelen. Hun presta 
ties staan er niet of onvolledig op.  
* Huidige stand van de teams (nog niet 
 alle wedstrijden zijn gespeeld):

Team 1 t/m 4 staan respectievelijk 
 op de 3e, 4e, 5e en 6e plaats in 
 hun poule.  
het recreantenteam staat op een 
 2e plaats. Met nog twee wedstrij 
den wordt het erg spannend. Zij 
 zullen er nog flink tegenaan moe 
ten. 
Het eerste jeugdteam staat op een
 4e plaats en het tweede jeugd 
team staat op de 3e plaats. Een
 goede score voor een eerste 
 deelnamejaar. 

Lentecompetitie: Vanuit de clubs in 
regio Oost is veel commentaar 
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gekomen op het feit dat eind fe-
bruari alle wedstrijden al gespeeld 
zijn. Vandaar dat er dit jaar bij wij-
ze van proef in de periode van 21 
maart tot 21 juni een lentecompeti-
tie wordt aangeboden. Het bestuur 
heeft de interesse hiervoor geïn-
ventariseerd: 3 teams van elk 6 
personen zullen aangemeld wor-
den. Vervolgens is de indelings-
commissie verzocht te kijken naar 
een mogelijke indeling. Hun voor-
stel wordt doorgenomen (uitdraai 
daarvan zal bij deze notulen opge-
slagen worden):  
1 team in de derde klasse, spe-

lend op zondag 
1 team in de 4e klasse, spelend op 

donderdagavond 
1 team in de 5e klasse, spelend op 

donderdagavond 
Kirsten ter Horst en Stenn Hert 
gers hebben zich als reservespe 
lers opgegeven. Bij voorkeur wor 
den zij het eerst gevraagd als een 
 invaller nodig is.
 
Omdat de blokcompetitie niet mag 
lijden onder de deelname aan de 
lentecompetitie wordt getracht de 
teams die op donderdagavond 
spelen niet tegelijk te laten spelen. 
Dus per avond hopen we dat er 
maximaal één team thuis speelt. 

De wedstrijden worden dan op 
slechts één baan gespeeld. Dit 
mag geen problemen opleveren 
omdat er maar 6 partijen 
(1xHD, 1xDD en 4xMix) ge-
speeld worden in plaats van 8. 
Op de indeling komen verder 
geen reacties waarmee wordt 
aangenomen dat deze akkoord 
is.

Indelingscommissie voor komend 
seizoen. Elk jaar zal één lid 
aftreden en vervangen worden. 
Vorig jaar was al vastgelegd 
dat Johan Boesveld als eerste 
vervangen zal worden. Bert 
Wisselink meldt zich aan als 
nieuw commissielid. De com-
missie zal nog een rooster van 
aftreden opstellen. Binnenkort 
kan iedereen weer zijn belang-
stelling voor de competitie ken-
baar maken. De indelingscom-
missie gaat daar weer mee aan 
de slag en zal, zoals afgespro-
ken, de laatste speelavond in 
april de teamindeling voor het 
komend seizoen presenteren. 

 
Training 

Jan geeft aan het nog steeds 
leuk te vinden om de training te 
verzorgen. Hij wil wel bena-
drukken dat trainen geen ver-
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plichting is, echter als teams 
het belangrijk vinden om te 
trainen op de dubbels en mix 
dat zij elkaar dan moeten sti-
muleren om te komen. Jan had 
graag getraind op dubbelspel 
en mix, maar het kwam niet 
vaak voor dat een compleet 
team aanwezig was.  Afgelo-
pen seizoen veel aandacht 
voor de clear, dat blijft nu een-
maal de belangrijkste slag. 
Vooral bij vrouwen is het be-
langrijk dat zij die goed uitvoe-
ren. Hij zou graag feedback 
van de leden krijgen, horen 
wat men zelf belangrijk vindt.  
Vanuit de leden wordt o.a. ge-
meld dat de training goed be-
valt zo, dat deze manier goed 
aansluit bij de club. Wat men 
als erg positief ervaart is de 
tips tijdens de wedstrijden.  
Al met al wordt vastgesteld dat 
het wederzijds prima bevalt zo, 
dus lekker mee doorgaan. 
Het afgelopen seizoen zijn we 
erkend leerbedrijf geworden 
voor 1e jaars leerlingen van het 
CIOS. Deze vermelding zou 
niet misstaan op de website. 

Activiteiten 
Een clubje enthousiaste leden is be-

reid gevonden om eens te kijken 
naar de mogelijkheid een activitei-
tencommissie (AC) van de grond 
te krijgen. Mascha Gebbink, Anne-
Maartje de Goede, Adriaan Beu-
lenkamp en Bueno Rutjes hebben 
met Andre als ‘aanjager’ een eer-
ste keer om tafel gezeten en van 
gedachten gewisseld hoe je een 
AC vorm zou kunnen geven. Wat 
ze zouden kunnen gaan doen en 
hoe pak je het aan? Ze hebben 
veel zaken geïnventariseerd, op 
een volgende bijeenkomst wordt 
daar verdere invulling aan gege-
ven. Er zijn al leuke ideeën geop-
perd waarvan één mogelijk dit sei-
zoen nog uitgevoerd wordt.  
Ook Trudi van der Weijden maakt 
deel uit van de AC. 

Nieuwe activiteit vanuit het bestuur: 
mogelijkheid bieden om via de 
club badmintonmateriaal te bestel-
len bij BadmintonArena. Er zal een 
link geplaatst worden op onze 
website en ook in het clubblad 
zullen we er aandacht aan beste-
den. De producten zijn doorgaans 
een stuk goedkoper dan in de win-
kel (op rackets van rond de € 100,
- is het verschil zo’n € 20,-). Daar-
naast ontvangt de vereniging nog 

I
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een korting (meestal 10%) op de 
bestellingen, deze korting wordt 
gedeeld met de leden. Het res-
tant is voor is de clubkas. Be-
stellingen kun je opgeven bij 
Sylvia Breukink. De nota van 
BadmintonArena wordt betaald 
door de BCS, van de penning-
meester ontvang je een nota 
voor het geleverde product.

Jeugdactiviteiten 
Eind december een uitstapje  
met de jeugd gehad. Bowlen en 
 golfen bij Bousema in Lochem. 
 Was zeer geslaagd, mede  
dankzij de hulp van de jeugdbe 
geleiders (Kerstin Takken, Ray 
mond Geurts en Lucie Peters) 
 én van Lex de Goede, Johan 
 Boesveld en Marius Lamers.  

4 januari oliebollentoernooi: dit toer-
nooi heeft 3 nieuwe leden opge-
leverd. Drie mama’s van spelen-
de jeugd zijn ondertussen ook lid 
geworden: Anja Boumeester, 
Marian van Wijk en Angeline 
Jansen. 

Donderdag 27 maart wordt van 
19.00 uur-20.30 uur weer het gene-
ratieklooftoernooi gehouden. Hier-
voor zal weer een lijst rondgaan en 
opgehangen worden. We hopen 
weer op voldoende deelname vanuit 
de senioren. 

in april/mei willen we nog een 
jeugdinvitatietoernooi houden. Dit 
keer mag de jeugd een leeftijdge-
nootje meebrengen. We hopen op 
deze manier nog een aantal 
jeugdleden binnen te krijgen. Met 
name voor de oudste jeugd (14 
jaar en ouder) is aanwas gewenst 
om ze ook volgend jaar aan de 
competitie deel te kunnen laten 
nemen. 

 
Verder natuurlijk in de maanden april/
mei en juni de jeugdkampioenschap-
pen.  
 
Bestuursverkiezing 

Sylvia wordt met algemene inste 
mming herkozen als secretaresse  
voor de vereniging. 
Een moeilijker punt is het afscheid 
van Lucie. De voorzitter geeft aan 
dat iedereen wel weet wat Lucie op 
dit moment moet doormaken en dat 
zij het de laatste tijd heel moeilijk 
heeft gehad. Lucie heeft aangege-
ven niet voldoende te kunnen mee-
denken en meewerken om zich een 
volwaardig bestuurslid te kunnen 
voelen. In het belang van het be-
stuur en de vereniging vindt zij het 
dan ook beter om af te treden als 
activiteitenlid. 
Lucie heeft (toch al weer) 5 jaar 
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lang haar diensten aangeboden 
aan het bestuur en daarmee aan 
ons allen. Hoewel het zeer begrij-
pelijk is, valt het zwaar om haar te 
laten gaan. De voorzitter zegt de 
volgende dag namens ons allen 
een woord van dank aan Lucie 
over te brengen. Daarbij wordt 
haar alle sterkte toegewenst. Van-
uit de vergadering wordt spontaan 
geapplaudisseerd voor Lucie. 

Met enig voorwerk heeft de voorzitter 
bereikt dat Maria Schut bereid is ge-
vonden de plaats van Lucie op te gaan 
vullen. Het bestuur is daar heel blij 
mee en hoopt op instemming van de 
vergadering. Ook Maria wordt met ap-
plaus ontvangen. 

Overige zaken.  
De voorzitter geeft de aanwezigen 
de gelegenheid om nog zaken in te 
brengen, die zij, anders dan bij de 
rondvraag, nog behandeld willen 
zien. 
Hoe gaat het nu met de blok dit 
jaar? 
Goed punt, door de afwezigheid 
van Lucie zijn de 
‘seniorenactiviteiten’ helemaal niet 
benoemd. Maria zal de blok gaan 
oppakken en daarbij waar nodig 
een beroep op Trudi doen. 

Wordt er een bloemetje meegenomen 
naar Lucie? 
Als blijk van dank ontvangt Lucie een 
bloemetje én een kleine attentie.
 

Rondvraag. 
Johan Boesveld vraagt aandacht 

voor de begeleiding van de jeugd 
die op zondag speelt.  
Het doel was om per wedstrijdzon-
dag steeds een volwassen lid als 
begeleiding aanwezig te hebben. 
Dit is regelmatig wel gelukt maar 
zeker niet elke keer. We zien dit 
eerste jaar als een leerjaar. Voor 
volgend jaar is het idee om ouders 
hier meer in te betrekken. Lukt dat 
niet dan zal weer een beroep wor-
den gedaan op de leden om dit 
een keer op zich te nemen. 

Johan Boesveld vraagt ook aandacht 
voor de jeugdige spelers die bij de 
volwassenen komen spelen. Hij 
heeft het gevoel dat deze tussen 
wal en schip vallen. Ze worden 
niet echt begeleid/opgenomen 
door de club. 
De dames zijn doorgaans maxi-
maal een uurtje aanwezig in ver-
band met huiswerk, school etc. De 
vraag rijst wat dan beter is: trainen 
of vrijspelen. Esther Staal heeft 
afgelopen week toevallig met twee 
van deze dametjes gesproken en 
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van hen begrepen dat vrijspelen 
beter bevalt dan trainen. 
Lex doet als ouder van zo’n jeugd-
lid een appèl op alle leden om hier 
oog voor te hebben. Als we alle-
maal eens een partijtje met ze 
spelen dan wordt het voor hen wel 
gemakkelijker om ertussen te ko-
men. 

Johan Boesveld: hetzelfde geldt na-
tuurlijk voor nieuwe leden. Het zijn 
doorgaans dezelfde personen die 
er tijd in stoppen. Het is een ver-
antwoording van iedereen om 
nieuwe leden in de club op te ne-
men.  

Sandra van Oosten vraagt of er dit 
jaar nog weer flyers rondgebracht 
worden en waar. Ook hier weer 
meteen het gemis van Lucie: niet 
aan gedacht dit nu weer mee te 
nemen. Natuurlijk worden er weer 
flyers rondgebracht. Waar, dat 
moet even nagekeken worden. De 
volgende mensen geven zich op 
om te helpen met verspreiden: 
- Gerrit Hiddink voor Toldijk (wel 
graag meer flyers dan vorig jaar) 
- Esther Staal voor Drempt 
- Anja Boumeester voor Drempt 
- Kirsten ter Horst 
- Sandra van Oosten 
- Alex Rijkaart voor Olburgen 

Sluiting 
Februari 2009 zal de volgende 
ALV gehouden worden. De exacte 
datum zal op tijd worden gecom-
municeerd. 
Verder niets meer aan de orde 
zijnde sluit de voorzitter om 21.20 
uur de vergadering. Hij bedankt 
daarbij iedereen voor de komst en 
zijn of haar inbreng. 

heb je een vraag 
over de contributie? 
Onze penningme-
vrouw weet er alles 
van. Je kunt haar 
bereiken via tele-
foon (0575 – 
442094) of via mail 
(penningmeester 
@bcsteenderen.nl).  
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De bruggenbouwer 
“U heeft een mooi beroep,” zei het kind tegen de bruggenbouwer. 
“Het moet wel zwaar zijn bruggen te bouwen.” 
“Als men het geleerd heeft, is het niet lastig,” zei de bruggenbouwer. 
“Bruggen van beton en staal bouwen is gemakkelijk, maar anderen 
bruggen, die ik in mijn dromen bouw, die zijn veel moeilijker.” 
“Welke andere bruggen?”, vroeg het kind. 
De oude bruggenbouwer keek het kind nadenkend aan. Hij wist niet of 
het kind hem begrijpen  zou. 
Toen zei hij;”Ik wil een brug bouwen van nu naar de toekomst. Ik wil 
een brug bouwen van de ene naar de andere mens, van donker naar 
het licht, van verdriet naar vreugde. Ik wil een brug bouwen van nu 
naar de eeuwigheid, over al het vergankelijke heen.” 
Het kind had opmerkzaam geluisterd. Het had niet alles begrepen, 
maar merkte dat de oude man verdrietig was. Om hem weer op te vro-
lijken zei het kind: 
“Ik geef u mijn brug!” En het kind schilderde voor de bruggenbouwer 
een kleurrijke 
REGENBOOG. 
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Antwoorden woordritsen:  



  
 
een avond sporten wel “kapot” 
moet zijn. En er moet gezelligheid 
zijn (de welbekende derde helft). 
Johan wilde mij de hoeken van de 
baan wel eens laten zien. “Dan kom 
je er wel achter dat je met bad-
minton “kapot” kunt gaan. En dan 
gaan we daarna een potje bier 
drinken”. Ik begon al een beetje te 
twijfelen, maar ondernam nog 
niets. Toen Angeline Jansen 
(schoonzus) ook nog eens ging ver-
tellen dat het een sport is waar 
alles in zit is, dan moet je het wel 
gaan proberen.  
Op een donderdag in maart was het 
dan zover. Met sporttas naar de 
sporthal. Eenmaal binnen zie ik al 
redelijk wat bekende gezichten 
(sommige wisten al van mijn poging, 
gezien de reacties). Ik word harte-
lijk ontvangen. Sylvia leert mij die 
avond de eerste basis regels en 
slagen van het badminton. Ook Jan 
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Wie heeft er nog nooit een potje 
badminton gespeeld op de camping? 
Met mij vele anderen denk ik. Het is 
zo lekker makkelijk; racket, een net 
en slaan maar. Zoveel mogelijk over-
slaan en de slagen tellen. “100 keer, 
nieuw record!” Alleen de wind kan 
roet in het eten gooien.  
Als je zo’n beeld hebt van de sport 
badminton dan is de drempel best 
hoog om er serieus over na te denken 
om drie proeflessen te gaan volgen. 
Het heeft ook enige maanden ge-
duurd voordat ik aan die proeflessen 
begon. Ik wist, via mijn vader, dat 
Johan Boesveld aan badminton doet. 
Toen ik hem een keer trof bij mijn 
ouders heb ik eens geïnformeerd 
over deze sport. Vanaf mijn zesde 
voetbal ik al. Afgelopen jaar heb ik 
besloten met deze sport te stoppen. 
Maar niet sporten is ook niet goed, 
dus was ik opzoek naar iets anders.  
Voorwaarde moet wel zijn dat je na  

 

Badminton speel je toch alleen op de camping!!? 
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Badminton: 

het is een sport waarmee je veel 
moet rennen en zweten en je moet 
goed opletten anders kan je nooit 
met de finale mee doen. 

badminton is een hele leuke sport 
en heel veel kinderen doe er ook 
aan mee 

je moet zelf een rekket hebben 
maar als je er nog een moet kopen 
kan je ook nog in de sporthal lenen 
maar je moet er wel een hebben 
dat is verplicht. 

ik ken maar 1 bergelijder's naam ze 
heet: Sylvia we hebben 5           
bergelijder's 

Groetjes                                          
Margit 

 

 

 

 

 

 

 
neemt even de tijd voor mij en daagt 
mij uit om een wedstrijdje tegen 
hem de spelen. Gezien zijn leeftijd 
leek mij dit een makkie ;-) . Jan liet 
mij even weten wie de leraar is! 
Kansloos verloren met 21 – 2. Na de-
ze nederlaag en een paar biertjes 
hield ik de eerste avond voor gezien. 
Ik ging met een goed gevoel naar 
huis. 
Zo gingen er drie weken voorbij. Ik 
merkte dat ik wel fanatiek begon te 
worden en raakte meer en meer en-
thousiast over deze sport. Uiteinde-
lijk besloot ik lid te worden. Ik heb 
al geleerd dat er heel wat komt kij-
ken om deze sport goed uit te voe-
ren en dat is niet zo eenvoudig. En 
bovendien gaat het er ook gezellig 
aan toe. Na een paar maanden is mijn 
mening over badminton 180 graden 
gedraaid. Ik ben blij dat ik heb 
doorgezet om me in badminton te 
verdiepen. Het heeft niets te maken 
met de camping! 
 
Ramon Kelderman 
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TToernooicommissie 
Lucie Vos 

Mijn muziek 
Hallo allemaal! 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor 
dit clubblad. 
Onderwerp: Muziek? 
“Wat vind jij leuk”, was de vraag. 
“Schijf eens een stukje”, dus…..bij deze; 

Ik zal me eerst nog even voorstellen. 
Mijn naam is Anja Boumeester, ben de moe-
der van Bouke (10) en 
Anne (12) en we zijn alle drie lid van de 
club. Wat de muziek betreft, 

Elke muziekgenre heeft wel wat. 
Eigenlijk ligt het aan je eigen stemming, 
waar ben je voor in? Met de kermis worden 
veel Hollandse smartlappen gedraaid en 
iedereen zingt mee. Een gevoel van saamho-
righeid? Als je naar een Jazzcafé gaat komt 
iedereen voor de Jazz. Op een Salsa-avond 
luistert en danst iedereen Salsa. Ga je een 
avond naar de opera (kan ook mooi zijn) dan 
kies je daarvoor. Een gezellige avond op de 
bank, tja dan draai ik geen Hardrock maar 
Motown of Country. Een bierfeest bij Nor-
maal moet je echt ook eens meegemaakt 
hebben, vooral als je in de Achterhoek 
woont. 
Laatst zijn we een avond naar de Amazing 
Stroopwafels geweest. Iedereen die ze al 
heeft meegemaakt zal beamen, wil je een 
gezellige leuke avond, koop een kaartje en 
ga erheen!. 

 
 
Voor wie eens wat anders wil horen? Ga eens 
naar www.clipjes.nl. Bouke draait het nummer 
van Guus en Meeuwis “Blik bier” (nu nummer 
29) helemaal grijs en Anne krijgt maar geen 
genoeg van de liedjes van High School Musi-
cal. 
 
V\oor elk moment van de dag in je leven is er 
wel een liedje, een tekst waar je iets mee hebt 
omdat je dat liedje veel hebt gehoord tijdens 
feesten, begrafenissen o.i.d, Denk maar eens 
na, aan veel herinneringen hangt een lied. 
Waar ik absoluut niet van houd is toch echt 
Gabbermuziek (zal de leeftijd wel zijn, ahum). 
 
Zo, dit was het wel zo’n beetje,. Ik wens ieder-
een veel luisterplezier en geniet want voor ie-
der is er wel een lied! 
Met vriendelijk Groet, Anja 
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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: Maria Schut 
 Azaleastraat 14 
 7221 AZ  Steenderen 
 Tel. 0575-452101 

Overig... 
 
Jeugdcommissie 
 Jan Takken 
 Sylvia Breukink 
 
Redactie clubblad 
 Kerstin Takken,  
 André Saalmink,  
 redactie@bcsteenderen.nl 
 
 Met dank aan,  
 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 
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Fijne  

Vakantie!! 


