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VVan de voorzitter 
Olympische vlammetjes 
 
Zo medio augustus zitten 
we halverwege de Olym-
pische Spelen van 2008: 
een aardig stukje reclame 

voor de Volksrepubliek China, want hoe je 
ook wendt of keert, er valt (tot op heden) 
helemaal niets af te dingen op de organisa-
tie van het geheel. Wel zijn er nog een paar 
uitingen van protest, veelal rondom Tibet, 
maar die vallen eigenlijk helemaal weg in 
het sportieve geweld. Gelukkig heeft de 
gelouterde premier van het naar Chinesche 
begrippen natuurlijk uitermate grote en 
machtige Nederland op last van de 2e Ka-
mer in de marge van de Spelen met betrek-
king tot de vermeende schending van de 
mensenrechten een helder statement rich-
ting zijn Chinesche collega gemaakt, dus 
dat zal binnenkort ook daar wel afdoende 
geregeld zijn. 
 
De doelstellingen van de Nederlandse chef 
de mission (om de een of andere reden 
konden ze daar geen fatsoenlijk Nederlands 
woord voor verzinnen) zijn voorafgaand 
aan het spektakel op zo’n dertig medailles 
gesteld: in het hier en nu wordt dat nog 
aanpoten, want er moeten er nog een kleine 
twintig veroverd worden. De Olympische 

gedachte (niet het winnen is belangrijk, maar 
het meedoen) is hierbij wel een hele plezierige, 
want anders was het toch maar een naargeesti-
ge vertoning voor Nederland. Gelukkig is er 
het onvermijdelijke Holland Heineken House, 
sponsored by een niet nader te noemen bier-
brouwer, waarbij ’s avonds onder het genot 
van een koele versnapering het sportieve leed 
weggespoeld kan worden. Top of the bill al-
daar is een swingende Alex met Maxima, dus 
als je dat gezien hebt is een plak in welke kleur 
of vorm voor 
iedere sporter 
dan ook eigen-
lijk bijzaak. 
 
Die Olympische gedachte is voor Steenderense 
begrippen eigenlijk oude koek: wij spelen ei-
genlijk niet anders dan voor de lol. Slechts een 
enkeling put troost uit het feit dat zijn/ haar 

team eerste wordt of 
wordt behoorlijk down 
als de klassering niet het 
gewenste niveau bereikt. 
Het overgrote gedeelte 
van onze club is echter 
meer geïnteresseerd in het 

spel dan de resultaten, een lijn die zich naar 
mijn waarneming al heel lang aftekent en 
waarbij het niet in de verwachting ligt dat hier 
veel aan zal gaan veranderen. 
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Begin september mogen we gelukkig weer zelf 
sportief worden: een heel nieuw seizoen wacht 
op ons, met vele kansen voor louter spelple-
zier. Wat is dit jaar nieuw? Gelukkig weinig: 
de tijden zijn wat aangepast, de jeugd wordt dit 
jaar vanaf half zeven al afgebeuld door ons 
onvermoeibare semi-Duitse lid om zo dezelfde 
uitstekende conditie op te bouwen als hij van 
nature heeft, en de ouderen worden dit jaar in 
drie groepen uiteen gedreven, zodat ze een half 

uur primetime hebben 
bij Jan.  
 
De agenda voor het 
komende seizoen is 
verder zo goed als 
gelijk aan die van vo-
rig jaar onder het spor-
tieve motto “never 

change a winning calander”: we gaan weer 
familie, vrienden en kennissen nodigen om 
vlak voor de Kerst met ons mee te doen, om ze 
daarna helemaal uit te schudden met een verlo-
ting, zijn nu reeds benieuwd naar de bollen van 
Trudy, gaan tussen de bedrijven door een aan-
tal wedstrijden zowel thuis als uit spelen, om-
dat het er eigenlijk bij hoort in deze tijd met de 
jeugd op de baan praten over onze generatie-
verschillen, ergens in maart Blokken en zo nu 
en dan zelfs ook nog Tossen. De seizoensaf-
sluiting zal ongetwijfeld en nu reeds voor de 
derde keer plaats vinden met de “Gerke van 
Zalk-zondag”, want de afgelopen zomer aange-
schafte wisseltrofee is uitgereikt zodat je, als je 

natuurlijk al anders zou willen, wel door 
moet gaan, anders doe je afbreuk aan het 
karakter van deze beker.  
 
In het kader van de Olympische Spelen 
wil ik nog een ding kwijt: het blijft voor 
mij een keihard feit dat onze niet te ver-
smaden huis-cateraarster Constance eigen-
lijk het meest ultieme gevoel heeft bij de 
Olympische gedachte: haar vlammetjes 
blijven niet te doven. 
 
Maak er ook dit keer maar weer een mooi 
en sportief seizoen van!! 
 

  
Lex 

De seizoenskalender is 
tegenwoordig te vinden 
op de site van de badmin-
tonclub onder het kopje 
‘de club’. De site is: 
www.bcsteenderen.nl 
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Door de leuke ervaringen en reacties op het 
BCW-toernooi (Westervoort) is de BCS met 9 
leden en een sub-lid afgereisd naar Ulft om 
daar deel te nemen aan het UBC-toernooi. 
Er kon worden deelgenomen aan de herendub-
bel, damesdubbel en gemengddubbel. 
De volgende koppels hadden zich ingeschre-
ven: 
 
Damesdubbel-D:  Kerstin en Sylvia 
    Mascha en Kirsten 
 
Herendubbel-D:  Jan en Johan 
    Bueno en Stefan 
 
Herendubbel-E:  Gerrit en Gerbout  
                                              van Beek 
 
Gemengddubbel-D:  Jan en Kerstin 
    Bueno en Sylvia 
    Stefan en Kirsten 
    Johan en Mascha 
 
De dag begon vroeg. Om 9.00 uur moesten de 
eerste koppels de wedstrijden spelen. De eerste 
wedstrijden werden gespeeld volgens het poule
-systeem. De beste spelers/dubbels van de pou-
le gingen door naar de finale-poule of speelden 
rechtstreeks de finale. Mascha en Kirsten, 
Kerstin en Sylvia en Jan en Johan behaalden in 

de poule de tweede plaats. Helaas was dit dus 
niet genoeg om deel te nemen aan  
de finale-poule of finale. Bueno moest helaas om 
dringende redenen naar huis, waardoor de heren-
dubbel helaas niet meer gespeeld kon worden. 
Gelukkig voor Sylvia mocht Gerrit als haar mix-
partner spelen waardoor deze nog wel gespeeld 
kon worden. Gerrit en Gerbout speelden de dub-
bel zeer goed. Door dit goede spel mochten zij 
deelnemen aan de finale die later op de dag ge-
speeld zou worden.   
 
Ook in het gemengddubbel werden er finale-
plaatsen behaald. Jan en Kerstin en Johan en 
Mascha werden eerste in de poule. Stefan en 
Kirsten en Bueno en Sylvia eindigden op een 
tweede plaats in de poule. Na alle poulewedstrij-
den gespeeld te hebben moest ook Mascha om 
dringende redenen naar huis. Helaas kon zij de 
finale niet meer spelen, maar Sylvia mocht in de 
finale-poule voor haar invallen. 
 
Aan het einde van de avond werd de herendub-
bel finale gespeeld van Gerrit en Gerbout. He-
laas verloren zij deze in 3 sets, maar zij hebben 
dus een verdiende tweede plaats behaald. 
Ook de gemengddubbel finale-poule werd ge-
speeld. In deze finale-poule streden 2 BCS kop-
pels om de eerste plaats. Johan en Sylvia speel-
den de eerste wedstrijd in de poule tegen een 
team dat een aantal klassen hoger speelden. He-

BCS behaalt 2 keer de 2de prijs in Ulft. 
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laas verloren maar met maar heel weinig pun-
ten verschil hadden ze toch goed gespeeld. 
Hierna werd er een Steenderense strijd gestre-
den. Jan en Kerstin speelden tegen Johan en 
Sylvia. Jan en Kerstin wonnen deze spannende 
partij met 21-16 en 21-16, waardoor zij al ze-
ker waren van een tweede plek. Maar er moest 
nog 1 partij gespeeld worden, en wel de partij 
voor de eerste plaats. Ook Jan en Kerstin speel-
den tegen het koppel dat een aantal klassen 
hoger speelt. Helaas verloren met een zeer 
klein verschil maar wel een mooie tweede 
plaats. 
 
Het resultaat van dit toernooi is dus dat de BCS 
zeer goed gespeeld heeft. Dit resulteerde in een 
2e plaats Herendubbel-E voor Gerrit en Ger-
bout en een 2e plaats Gemengddubbel-D voor 
Jan en Kerstin. De prijs was een mooie bedruk-
te handdoek, waarop de gewonnen categorie 
was geborduurd. 
 
Ook dit seizoen staan er weer een aantal toer-
nooien gepland. Wij hopen dan weer met een 
aantal leden aan deze toernooien deel te kun-
nen nemen. 

     Een leuke  
toevoeging voor de    
      website? 
  Stuur het naar:  
 
info@bcsteenderen.nl 
 



Het dubbelspel verschilt sterk van het enkel-
spel. Tijdens het enkelspel staat de speler al-
leen op een relatief groot veld, wat het fysiek 
erg belastend maakt. Bijgevolg zullen we de 
rally voornamelijk opbouwen door ‘weg van 
de tegenstrever’ te spelen, aangezien het veld 
groot genoeg is om uit de koepel van de tegen-
strever te spelen. Pas indien we een zwakke 
terugslag van de tegenstrever krijgen, spelen 
we doelbewust snel neerwaarts. In het dubbel-
spel wordt de rally echter volledig anders op-
gebouwd. Het veld is iets breder, maar dat 
wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
aanwezigheid van een extra speler met een 
extra koepel. Zodoende worden de verplaatsin-
gen korter en is het moeilijker om ‘weg van de 
tegenstrever’te spelen. Bijgevolg bestaat de 
tactiek in dubbelspel voornamelijk uit het snel 
neerwaarts spelen langs de ene zijde, en het 
voorkomen van de aanval langs de andere zij-
de. Het dubbelspel wordt bijgevolg geken-
merkt door een typische aanvalsopstelling en 
een typische verdedigingsopstelling. 
 
Verdedigen 
Wanneer een van de tegenstrevers de kans 
heeft om aan te vallen, moet het andere team in 
verdediging komen. Verdedigen doe je het best 
‘zij aan zij’: elke speler neemt een helft van het 
veld. Deze verdedigingsopstelling is voordeli-
ger omdat je zo het best de smashes kunt ver-
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dedigen. 
De beste verdedigingsslagen zijn de korte en 
vlakke verdediging naar de zijkant van het 
veld, aangezien de tegenstrevers zich moeten 
verplaatsen om daar te kunnen aanvallen. 
Op een hoger niveau leren we de spelers verde-
digen in een ‘driehoeksverdediging’: de drie-
hoek tussen de shuttle en de twee verdedigers 
is een gelijkbenige driehoek, met de shuttle als 
top van de driehoek. 
 
Aanvallen 
Een team komt in aanval als een van de beide 
spelers kan aanvallen, en dus de shuttle neer-
waarts kan spelen. In de aanvalsopstelling 
staan beide spelers in een 
voor-achteropstelling, dat wil zeggen dat een 
speler vooraan het veld staat en een speler eer-
der achteraan in het veld staat. 
Deze aanvalsopstelling is voordelig aangezien 
die de beste veldbezetting oplevert eenmaal je 
ploeg neerwaarts kan spelen. De netspeler 
neemt de korte slagen, de achterspeler neemt 
de verre slagen. Beide spelers proberen in de 
aanval te blijven dor enkel aanvallende slagen 
te spelen: de netspeler kiest voor een dab, push 
en netdrop. De achterspeler kiest voor een net 
of drop. Speel de shuttle het best rechtdoor of 
door het midden. 
De netspeler is bijzonder actief, staat net achter 
de T-lijn en beweegt constant mee met de 
shuttle. De achterspeler staat ongeveer ander-
halve meter achter de netspeler en houdt ook 
het racket opwaarts. 

Tactiek dubbelspel: 
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De servicesituatie 
Dubbelspel is een gevecht om de aanval, dat 
wil zeggen dat beide koppels proberen in aan-
valsopstelling te komen en de aanval te behou-
den. En dat begint al bij de servicesituatie! 
Hierbij staan de vier spelers in een aanvallende 
opstelling. 
De serveerder staat dicht bij de T-lijn en ser-
veert gemiddeld acht op tien keer een korte 
service. Slechts af en toe wordt als verrassing 
een vlakke en verre flickservice gespeeld, net 
buiten het bereik van de tegenstrever. Zijn 
partner staat ongeveer twee meter achter hem 
op de middellijn, met beide voeten naast elkaar 
in de basis-afwachtingshouding. De ontvanger 
staat zo aanvallend mogelijk opgesteld n de 
serviceontvangsthouding: hij staat redelijk 
dicht bij de T-lijn in de serviceontvangsthou-
ding. De partner staat eveneens in de service-
ontvangsthouding, maar duidelijk meer achter 
op het veld af te wachten, maar staat nooit op 
de helft van de ontvangende partner. 
Vaak wordt in dubbelspel kort geserveerd: 
gezien de servicezone beperkt is in lengte, kun 
je het niet veroorloven een hoge, verre service 
te spelen. Bij een goede uitvoering van de kor-
te service kan de tegenstrever niet aanvallen en 
moet hij meestal antwoorden met een opwaart-
se of neutrale slag. Er ontstaat dus een duel van 
korte en vlakke slagen tot een ploeg omhoog 
speelt en dus de aanval afgeeft. Na een korte 
service blijft het serverende koppel in de aan-
vallende opstelling, met andere woorden: de 
serveerder blijft aan het net staan, de niet-

serveerder blijft achteraan staan. 
Af en toe wordt er een flickservice ge-
speeld. Alhoewel dat in principe een op-
waartse en dus verdedigende slag is, spe-
len we deze slag als verrassing, als afwis-
seling voor de korte service. Na de flick-
service moet de opstelling van het serve-
rende team aangepast worden: na het spe-
len van de flickservice komen beide spe-
lers naast elkaar in verdediging staan. Pas 
op: het is noodzakelijk de beginners ervan 
te overtuigen van de noodzaak om vooral 
korte services te gebruiken. 
 
Roteren: draaien van aanval naar verdedi-
ging, en terug 
Ook tijdens het spel moeten beide teams 
continu hun opstelling aanpassen: regel-
matig moet je van de aanvalsopstelling 
terug roteren naar de verdedigingsopstel-
ling en omgekeerd. Voor deze opstellin-
grotaties gebruiken we het ‘big-
stickprincipe’: de twee partners worden 
verbonden door een stok. Wanneer een 
van beide partners naar de shuttle gaat 
moet de andere speler meebewegen in de 
tegenovergestelde richting. 
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Indeling trainingsgroepen seizoen 2008-2009 

Groep 1:  20.00  -  20.30 
�� Hilde Jansen  J1       
�� Yornik Onstenk  J1      
�� Tom van Wijk  J1    
�� Marianne van Wijk 
�� Riet Geurts 
�� Angeline Jansen 
�� Ton van Driel 
�� Thea Hazelhoff 
�� Lindsey Franken 
�� Anne-Maartje de Goede 
�� Wendy van der Meulen 
�� Otto van Nispen 
 

Trainingstijden: 
 
Groep 1: 20.00 —  20.30 uur 
Groep 2: 20.30 —  21.00 uur 
Groep 3: 21.00 —  21.30 uur 
Groep 4: 21.00 —  21.30 uur 
 
 

Groep 2:  20.30  -  21.00 
�� Monique van Bekkum  Rec 
�� Stenn Hertgers   Rec 
�� Gerrit Hiddink   Rec 
�� Ineke Hulshof   Rec 
�� Yvonne Mennink   Rec 
�� Anja Boumeester   Rec 
�� Hans Geurts 
�� Kirsten ter Horst 
�� Ramon Kelderman 
�� Marije Knol 
�� Esther Staal 
�� Gerke van Zalk 
�� Alex Rijkaart 
�� Gert Maalderink 

Het getal achter de naam staat voor het 
nummer waarin deze persoon in dit seiz
uitkomt. 

Het trainingsschema is verstuurd per m
tevens op de website: www.bcsteendere
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Groep 3:  21.00  -  21.30 
�� Adriaan Beulenkamp  2 
�� Stefan Jansen   2 
�� Marja Koert   2 
�� Sandra van Oosten  2 
�� Bueno Rutjes   2 
�� Lisette van der Weijden 2 
�� Raymond Geurts   4 
�� Marius Lamers   4 
�� Barbara Leerkes   4 
�� Lucie Peters   4 
�� Maria Schut   4 
�� Erik Baars    4 

Groep 4:  21.00  -  21.30 
�� Johan Boesveld    1 
�� Sylvia Breukink    1  
�� Mascha Gebbink    1 
�� André Saalmink    1 
�� Kerstin Takken    1 
�� Trudi van der Weijden   3 
�� Lex de Goede    3 
�� Joke van Rooij    3 
�� Wim van der Spoel   3 
�� Bert Wisselink    3 

Groep 3 en 4 trainen om de week.   
Dit in verband met het competitieschema. 

Indien de trainingstijden niet goed uitko-
men, neem dan contact op met Jan.  

r het team-
t seizoen 

er mail en staat 
nderen.nl  



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Op 15  juni 2008 is het eerste team, bestaande uit: Jan, André, Johan, Sylvia, Mascha en  
Kerstin,  erin geslaagd om kampioen te worden in de 3de klasse van de lentecompetitie. De len-
tecompetitie was afgelopen seizoen een extra competitie naast de ‘gewone’ competitie. Vooral 
het feit dat de competitie zo vroeg in het seizoen is afgelopen zorgde ervoor dat de NBB een 
extra competitie had ingepland. In de lentecompetitie speelt men geen enkels. Er wordt dus een 
Herendubbel, Damesdubbel en 4 keer een Gemengddubbel gespeeld. 
 
Omdat er in de poule maar 4 teams zaten, heeft de NBB besloten om een anderhalve competitie 
te spelen. Dit houdt in dat men niet twee keer tegen elkaar speelt, maar drie keer. Door deze 
anderhalve competitie werden er negen wedstrijden gespeeld. Hiervan werden er 7 gewonnen,  
1 gelijk gespeeld en 1 verloren. 5 wedstrijden werden zelfs gewonnen met 6-0! 
 
De eindstanden in de poule zijn te bekijken in onderstaand overzicht. 

Team 1 kampioen in de Lentecompetitie! 

Nr. Teamnaam Gesp. Winst Gelijk Verlies Mp 

1 BC Steenderen 1 9 7 1 1 43 

2 BC Zevenaar 1 9 5 3 1 33 

3 BC Wehl 2 9 3 0 6 22 

4 BC Rianto 1 9 0 2 7 10 

De eindstanden van de lentecompetitie van team 2 en team 3 zijn ook bekend. De eind-
standen in de poule zijn te bekijken op de volgende pagina. 



131313   

Nr. Teamnaam Gesp. Winst Gelijk Verlies Mp 

1 BC Phido 1 8 5 1 2 30 

2 Ulftse BC 1 8 5 1 2 28 

3 BC Phido 2 8 2 3 3 25 

4 BC Steenderen 2 8 3 1 4 24 

5 BC Yapton 1 8 1 2 5 13 

Nr. Teamnaam Gesp. Winst Gelijk Verlies Mp 
1 BC Didam 1 8 5 1 2 34 

2 BC Rianto 2 8 5 2 1 30 

3 BV Doesburg 1 8 6 0 2 28 

4 BC Steenderen 3 8 2 1 5 21 

5 BC Wehl 3 8 0 0 8 7 
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Stukje van Joyce 
Ik heb 2 jaar op badminton 
gezeten. 
ik heb badminton altijd wel 
leuk gevonden , maar ik ben 
er af gegaan omdat ik iets 
anders wou gaan doen . 
ik heb nog niets gevonden 
wat ik wil gaan doen maar 
het lijkt me wel leuk om op 
dansen te gaan . 
het leukste van badminton 
vond ik nog het kamp , toen 
gingen we met een kano 
over de berkel . 
en veder vond ik de wed-
strijden ook wel heel erg 
leuk . 
misschien ga ik als ik wat 
ouder ben weer op badmin-
ton , maar dat weet ik nog 
niet zeker  
 
groetjes Joyce 

      Verjaardagen:  

Gerrit Hiddink 19 sept. 
Wendy van der Meulen 23 sept. 

André Saalmink 2 okt. 

Marije Knol 10 okt. 

Kerstin Takken 17 okt. 

Robbin Rutjes 18 okt. 

Tom van Wijk 19 okt. 

Gert Maalderink 20 okt. 

Anne Boumeester 22 okt. 

Riet Geurts 7 nov. 

Kevin Vonk 8 nov. 

Angeline Jansen 10 nov. 

Jorick Roordink 14 nov. 

Wim van der Spoel 18 nov. 

Bueno Rutjes 19 nov. 

Marianne van Wijk 25 nov. 

Ankana Spekkink 26 nov. 

Marja Koert 1 dec. 

Esther Staal 4 dec. 

Jan Takken 10 dec. 

            September— December: 



 
 
 
 
 
 
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, informeer naar de 
mogelijkheden. 

Tot ziens in ons gezellige sportcafé. 
Constance en Bennie Bouwmeister. 

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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                           Datum tijd thuis uit 
        

zondag 21 september 2008 11:00 Steenderen 1 LBC 3 
vrijdag 26 september 2008 19:30 Euro 2 Steenderen 1 

zondag 5 oktober 2008 11:00 Steenderen 1 Pluumke 4 
zaterdag 11 oktober 2008 15:30 Poona 3 Steenderen 1 

        
zondag 2 november 2008 11:00 Steenderen 1 Didam 6 

woensdag 5 november 2008 19:30 Wehl 2 Steenderen 1 
        

zondag 23 november 2008 11:00 Steenderen 1 Doesburg 4 
vrijdag 28 november 2008 20:00 LBC 3 Steenderen 1 
zondag 7 december 2008 11:00 Steenderen 1 Euro 2 

        
zondag 11 januari 2009 11:00 Pluumke 4 Steenderen 1 
zondag 18 januari 2009 11:00 Steenderen 1 Poona 3 
zondag 25 januari 2009 11:00 Steenderen 1 Wehl 2 

        
zondag 8 februari 2009 10:00 Doesburg 4 Steenderen 1 

        
zondag 1 maart 2009 9:30 Didam 6 Steenderen 1 

        

Wedstrijdschema  team 1:           
Jan (199634)  André (549343)  Johan (711400) 
Mascha (572880)  Sylvia (637637)  Kerstin (742316)  3de klasse afd. 5 
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4de klasse afd. 6 

Wedstrijdschema  team 2:           

datum tijd thuis uit 
        

donderdag 18 september 2008 20:00 Steenderen 2 Hengelo 2 

vrijdag 26 september 2008 20:00 Phido 5 Steenderen 2 
donderdag 2 oktober 2008 20:00 Steenderen 2 Shuttle Up 2 
donderdag 9 oktober 2008 20:00 Steenderen 2 Didam 7 

        
vrijdag 31 oktober 2008 19:30 Eefde 2 Steenderen 2 

donderdag 6 november 2008 19:30 Flash 1 Steenderen 2 
        
             donderdag 20 november                                    
                                             2008 20:00 Steenderen 2 Thuve 3 

vrijdag 28 november 2008 20:00 Hengelo 2 Steenderen 2 
donderdag 4 december 2008 20:00 Steenderen 2 Phido 5 

        
vrijdag 9 januari 2009 19:45 Shuttle Up 2 Steenderen 2 

zondag 18 januari 2009 13:30 Didam 7 Steenderen 2 
donderdag 22 januari 2009 20:00 Steenderen 2 Flash 1 

        
zondag 8 februari 2009 9:30 Thuve 3 Steenderen 2 

        
donderdag 26 februari 2009 20:00 Steenderen 2 Eefde 2 

        

Bueno (820860)  Adriaan (505374)  Stefan (572881) 
Marja (482391)  Lisette (725494)  Sandra (636155) 
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Wedstrijdschema  team 3:           

datum tijd thuis uit 
        

zondag 21 september 2008 10:00 Phido 6 Steenderen 3 
donderdag 25 september 2008 20:00 Steenderen 3 Grol 3 

        
donderdag 30 oktober 2008 20:00 Steenderen 3 Varsseveld 1 

donderdag 6 november 2008 20:00 Steenderen 3 Lochem 2 
 zondag 26 oktober  9.30  Didam 10 Steenderen 3 

    
vrijdag 21 november 2008 20:00 LBC 4 Steenderen 3 

donderdag 27 november 2008 20:00 Steenderen 3 Phido 6 
woensdag 3 december 2008 20:00 Grol 3 Steenderen 3 

        
donderdag 15 januari 2009 20:00 Steenderen 3 Didam 10 

maandag 19 januari 2009 20:15 Lochem 2 Steenderen 3 
        

donderdag 5 februari 2009 20:00 Steenderen 3 LBC 4 
        

vrijdag 27 februari 2009 20:00 Varsseveld 1 Steenderen 3 
        

5de klasse afd. 13 
Bert (155056)  Lex (649675)  Wim (837502) 
Trudi (199647)  Joke (199623) 
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Wedstrijdschema  team 4:           

datum tijd thuis uit 
        

donderdag 18 september 2008 20:00 Steenderen 4 Euro 3 
woensdag 24 september 2008 19:45 Spees Sjuttel 2 Steenderen 4 

donderdag 2 oktober 2008 20:00 Steenderen 4 Flash 2 
        

woensdag 29 oktober 2008 20:00 Grol 2 Steenderen 4 
vrijdag 7 november 2008 19:30 Eefde 3 Steenderen 4 

        
donderdag 20 november 2008 20:00 Steenderen 4 Wehl 4 

vrijdag 28 november 2008 19:30 Euro 3 Steenderen 4 
donderdag 4 december 2008 20:00 Steenderen 4 Spees Sjuttel 2 

        
donderdag 8 januari 2009 19:30 Flash 2 Steenderen 4 

        
donderdag 22 januari 2009 20:00 Steenderen 4 Eefde 3 

        
woensdag 4 februari 2009 19:30 Wehl 4 Steenderen 4 

        
donderdag 26 februari 2009 20:00 Steenderen 4 Grol 2 

        

5de klasse afd. 12 
Raymond (725572)  Marius (465775)  Erik (731472) 
Lucie (725574)  Maria (537041)  Barbara (813332) 
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Wedstrijdschema  team Recreanten:           
Stenn (816217)  Gerrit (819956) 
Ineke (505375)  Yvonne (637635) 
Monique (752113)  Anja (836553) 

Reservespelers competitie: 
Ramon (838355) 
Wim (837502) tijdelijke vervanger van Bert - Team 3 
Esther (812054) 
Gerke (819153) 
Marije (742319) 

ZUIDVEEN BC R2 - BC STEENDEREN R1  ZA 20/09/2008 09:30 
PHIDO BC R5 - BC STEENDEREN R1  ZO 05/10/2008 10:00 
BC STEENDEREN R1 - VARSSEVELD BC R2  DO 30/10/2008 20:00 
            
BC STEENDEREN R1 - SHUTTLE-UP '81 BV R2  DO 06/11/2008 20:00 
SEEPAERD T BC R1 - BC STEENDEREN R1  ZO 23/11/2008 09:30 
BC STEENDEREN R1 - ZUIDVEEN BC R2  DO 27/11/2008 20:00 
      
BC STEENDEREN R1 - PHIDO BC R5  DO 08/01/2009 20:00 
SHUTTLE-UP '81 BV R2 - BC STEENDEREN R1  VR 23/01/2009 19:45 
      
BC STEENDEREN R1 - SEEPAERD T BC R1  DO 05/02/2009 20:00 
VARSSEVELD BC R2 - BC STEENDEREN R1  VR 27/02/2009 20:00 
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Wedstrijdschema  team Jeugd 1:           

                               Datum tijd thuis Uit 
        

zondag 21 september 2008 11:00 Steenderen J1 Seepaerd J1 
zondag 28 september 2008 13:30 Phido J2 Steenderen J1 

zondag 5 oktober 2008 11:00 Steenderen J1 Thuve J1 
zaterdag 11 oktober 2008 9:00 Poona J3 Steenderen J1 

        
zondag 9 november 2008 9:00 Pluumke J2 Steenderen J1 

        
zondag 23 november 2008 11:00 Steenderen J1 Didam J3 
zondag 30 november 2008 9:30 Seepaerd J1 Steenderen J1 

zondag 7 december 2008 11:00 Steenderen J1 Phido J3 
        

zondag 11 januari 2009 9:30 Thuve J1 Steenderen J1 
zondag 18 januari 2009 11:00 Steenderen J1 Poona J3 
zondag 25 januari 2009 11:00 Steenderen J1 Pluumke J2 

        
zondag 8 februari 2009 13:30 Didam J3 Steenderen J1 

        

3de klasse U15 afd. 3 

Yornik (829834)  Bouke (808188) 
Melvin (837501)  Tom (752116) 
Hilde (805831)  Anne (829835) 
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Wedstrijdschema  team jeugd 2:           

Bart (819958)  Robbin (816212) 
Jinte (829833)  Kevin (837249) 
Margit (831952)  Julie (831950) 4de klasse U13 afd. 2 

                              Datum tijd Thuis uit 
        

zondag 21 september 2008 11:00 Steenderen J2 Eefde J2 
zondag 5 oktober 2008 11:00 Steenderen J2 Varsseveld J4 

zondag 12 oktober 2008 9:30 Thuve J2 Steenderen J2 
        

zondag 2 november 2008 11:00 Steenderen J2 Rianto J2 
zondag 9 november 2008 9:00 Pluumke J3 Steenderen J2 

        
zondag 23 november 2008 11:00 Steenderen J2 Didam J5 

zaterdag 13 december 2008 9.30 Eefde J2 Steenderen J2 
        

zondag 4 januari 2009 13.00 Varsseveld J4 Steenderen J2 
zondag 18 januari 2009 11:00 Steenderen J2 Thuve J2 
zondag 25 januari 2009 11:00 Steenderen J2 Pluumke J3 

        
zondag 8 februari 2009 13:30 Didam J5 Steenderen J2 

        
zaterdag 28 februari 2009 9:00 Rianto J2 Steenderen J2 

        



TToernooicommissie 
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Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar bij ons thuis is het echt zo. 
Ons hele leven en huishouden staat in het teken van badminton. Je staat er 
mee op en gaat er mee naar bed. Dan denk je natuurlijk, dat komt door trainert 
Jan. Maar nee, ik heb een dochter, Kerstin, wel bekend en berucht. School is 
maar een bijzaak. Leren voor het HAVO-examen? Nee hoor, geen denken 
aan. Kerstin gaat eerst naar badminton, examen of niet. 
Stilte bij het avondeten is er nooit. Er wordt gesproken over badmintonrac-
kets, badmintonkleding of de volgende competitiewedstrijd. Imke en ik kijken 
elkaar wel eens aan van “nee hè!” Maar á fijn, het is ook wel weer leuk dat ze 
zo’n sport hebben. Voor Jan is het goed om op zijn leeftijd nog fanatiek te 
zijn. Voor Kerstin is het een goede manier om naast haar studie wat afleiding   

      te hebben. Maar geloof met maar: het is   
      niet alleen op zondag Halleluja Badmin 
      ton. 
 
       Fernanda Takken 

Halleluja Badminton: 

Heb je een leuk artikel 
voor het clubblad?  
Mail het naar:  
redactie@bcsteenderen.nl 
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Zoals velen van jullie al is opgevallen 
tijden de afsluiting van het seizoen, heeft 
Constance een heus terras voor de deur 
liggen. 
 
Tot ongeveer een maand geleden ontsier-
den een aantal oude planten het sportcafe. 
Constance gaf aan daar graag een terras te 
willen hebben. Uiteraard kunnen onze 
leden nog veel meer dan alleen een potje 
badmintonnen en waren dan ook bereid 
Constance een handje te helpen. 
 
Op een maandagavond in Juni gingen Jan, 
Johan, Sylvia en Kerstin dan ook op pad 
om de planten weg te halen. Jan en Johan 
trokken alle planten uit de grond, en Syl-
via, Kerstin en Constance liepen heen en 
weer met de kruiwagen om al het afval en 
zand weg te brengen. 
Omdat het erg warm weer was, hebben 
wij onder het genot van een drankje een 
aantal kleine pauzes ingelast. 
Halverwege de avond kwam er een poli-
tieauto langs. Collega’s van Jan, die niet 
wisten wat ze zagen. “Jan aan het werk?, 
Nee dat kan toch niet!”. 
Maar toch was het waar.... Een aantal 
foto’s zijn de te getuigen. 
 

Een aantal weken na deze maandag zagen onze 
leden opeens een mooi terrasje liggen, inclusief 
hekje en bloembakken, gemaakt door Constan-
ce en Bennie. Dit is natuurlijk veel mooier dan 
die oude planten. Met de Brunch hebben wij 
dan ook heerlijk buiten kunnen zitten. 
 

Badmintonleden helpen Constance 



 

   

 Nieuwsgierig naar de   
            actuele  
   competitiestanden?    
            Kijk op   
      www.toernooi.nl 

TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Een herder hoedt zijn kudde schapen op 
een veld als hij een nieuwe 
blinkende BMW in een stofwolk ziet nade-
ren. De bestuurder, een stoere jongeman 
elegant gekleed in een pak van Versace, 
schoenen van Gucci, een bril van Ray Ban 
en stropdas van Yves Saint Laurent, stopt 
en leunt uit het raam: "Als ik jou precies 
vertel hoeveel 
schapen je hebt, krijg ik er dan eentje van 
je?", vraagt hij aan de herder. De 
herder kijkt de yup aan en zegt "Oke, waar-
om niet". 
 
De yup trekt onmiddellijk zijn laptop van 
Dell op schoot en verbindt 
deze met bluetooth met zijn mobieltje van 
de KPN . Hij maakt met een GPRS-
verbinding met Internet, surft naar een 
website van NASA en selecteert een navi-
gatiesysteem om zijn exacte positie te be-
palen. Hij stuurt vervolgens de data naar 
een andere satelliet van NASA, die 
het hele gebied scant en hem een ultra-
scherpe foto stuurt. De yup opent 
Adobe Photoshop en stuurt de foto naar 
een laboratorium in Hamburg dat hem 
na enkele seconden een e-mail stuurt op 
zijn Palm Pilot met de 
bevestiging dat de foto is bewerkt en opge-
slagen. Via een ODBC connectie maakt hij 
verbinding met een MS-SQL database en 
in een sheet van Excel met 

honderden ingewikkelde formules laadt hij alle 
data via de e-mail van zijn 
Blackberry. Na enkele minuten genereert het 
programma een antwoord van 150 
pagina's in kleur en de yup drukt deze af op 
zijn mini HP laserjet. Hij kijkt de 
herder aan en zegt: "Je hebt exact 1586 scha-
pen." 
 "Dat klopt", zegt de herder. "Je mag dus een 
schaap uitzoeken." De yup 
stapt uit, zoekt een dier uit en doet hem in zijn 
achterbak. Dan zegt de 
herder: "Maar euh, als ik jouw beroep raad, 
geef je me dan het dier terug?" De 
yup denkt even na en zegt. "Oke, waarom 
niet." De herder zegt: "Je bent 
een manager." "Ongelooflijk", zegt de yup. 
"Hoe weet je dat?" 
 "Da's niet zo moeilijk", zegt de herder. "Je 
verschijnt terwijl 
niemand daarom gevraagd heeft. Je stelt een 
vraag waar niemand op zit te 
wachten en je wilt betaald worden voor het 
antwoord, terwijl ik dat antwoord al 
weet en ...... je begrijpt geen flikker van mijn 
werk ......  
"Dus geef terug 
die HOND! 

Voor de managers onder ons: Iets om over na te denken! 
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Kijk voor leuke  
badmintoninfo op  

www.badmintoninfo.nl 
 
 

Speelzondagen seizoen 2008-2009 

Ook komend seizoen heb-
ben we de hal een aantal 
keer op zondag gehuurd. 
Voor de zondagen waarop 
wedstrijden gepland staan 
steeds voor 3 uur de hele 
hal. Op de overige dagen 4 
banen voor 2 uur. 
 
Zowel de jeugd als de vol-
wassenen zijn op deze zon-
dagen van harte welkom 
om te komen spelen! 

Datum Tijden Banen 
21 september 11.00-14.00 uur 7 
28 september 11.00-13.00 uur 4 
5 oktober 11.00-14.00 uur 7 
19 oktober 11.00-13.00 uur 4 
2 november 11.00-14.00 uur 7 
9 november 11.00-13.00 uur 4 
23 november 11.00-14.00 uur 7 
7 december 11.00-14.00 uur 7 
21 december 11.00-13.00 uur 4 
18 januari 11.00-14.00 uur 7 
25 januari 11.00-14.00 uur 7 
8 februari 11.00-13.00 uur 4 
22 februari 11.00-13.00 uur 4 
8 maart 11.00-13.00 uur 4 
22 maart 11.00-13.00 uur 4 
5 april 11.00-13.00 uur 4 
19 april 11.00-13.00 uur 4 
10 mei 11.00-13.00 uur 4 
24 mei 11.00-13.00 uur 4 
7 juni 11.00-13.00 uur 4 
21 juni 11.00-13.00 uur 4 
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            Denk aan de bespanning! 
Het racket wordt vaak afgestemd op 
de speelstijl van de speler. Er wordt 
vaak niet gekeken naar de snaar die 
net zo belangrijk is om goed te aan de 
wensen van de speler te kunnen vol-
doen. 
De snaar is de ‘motor’ van het racket. 
Deze snaar bepaalt voor 20% de 
snelheid, kracht en precisie waarmee 
de shuttle geslagen wordt. Hiermee 
kan je dus de speeleigenschappen 
van het racket optimaal benutten. Een 
goede snaar en een goede bespan-
kracht is daarom van groot belang in 
het badmintonspel. 
 
Je ziet vaak dat spelers de snaren 
alleen vervangen bij een snaarbreuk 
en verder niet. Sommige spelers spe-
len zelfs een jaar of 5/6 met dezelfde 
bespanning. Dit is echter zeer onver-
standig aangezien de snaren na 
hooguit 1 jaar aan vervanging toe zijn. 
Het spel van de speler wordt hierdoor 
slechter en de slagkracht neemt af. 
De speler moet dan meer kracht zet-
ten om de shuttle goed te kunnen 
slaan, terwijl dit probleem al snel ver-
holpen kan worden door een nieuwe 
snaar te (laten) plaatsen. Het vervan-

gen van de snaren is na 1 jaar noodzake-
lijk om de volgende redenen: 
De snaren drogen uit, verliezen hun elas-
ticiteit en slijten af door het slaan tegen 
de shuttle. Hoewel de snaar er nog goed 
uit kan zien, is deze vrijwel zeker versle-
ten. Dit komt omdat de snaar snel aan 
elasticiteit verliest. De eerste maand ver-
liest een snaar 0,5 kilo aan gewicht. Na 
deze eerste maand wordt de kracht van 
de snaar geleidelijk afgebouwd.  
 
Iedereen speelt anders en heeft daarom 
ook een andere voorkeur voor snaren. De 
een speel het fijnste met 7 kilo, terwijl de 
ander het beste speelt met een racket 
bespannen op 10 kilo. De hoeveelheid 
kracht die je op een racket zet hangt af 
van de speelstijl van de speler en het rac-
ket waarmee deze speler speelt. 
 
Bij het kiezen van de juiste bespanning 
moet je rekening houden met de volgen-
de aspecten: 
�� Hoe harder de bespanning (meer 

kilo’s), hoe minder shuttlecontact. 
Dit houdt in dat de speler meer 
controle heeft over de shuttle maar 
harder moet slaan om de shuttle 
hard terug te spelen. De smash en 



 

313131   

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).  

clear kunnen door een strakke be-
spanning wel nauwkeuriger ge-
plaatst worden.  

�� Hoe lager het aantal kilo’s, hoe 
meer shuttlecontact tijdens het slag-
moment. Dit houdt in dat de speler 
minder kracht moet zetten om de 
shuttle te slaan, maar precies plaat-
sen van de shuttle lukt hiermee niet. 
Het tactische lijnenspel wordt hier-
mee zeer bemoeilijkt. 

 
Tip van de trainer: Controleer je snaren 
regelmatig en laat ze op tijd vernieuwen. 
Je speelstijl en sterkte gaat aanzienlijk 
vooruit, ook al denk je zelf dat dit wel mee 
zal vallen.  

       Let op! 
De jeugd begint dit 
seizoen om 18.30 
uur in plaats van 
19.00 uur! 
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Nog even een paar woorden over de eerste, 
door mij opgezette, blokcompetitie. 
Ik wil allereerst beginnen met iedereen te dan-
ken voor zijn/haar getoonde flexibiliteit. Het 
was af en toe een heel gepuzzel om, op papier, 
gelijkwaardige partijen neer te zetten. En je 
wilt niet dat iemand steeds met of tegen dezelf-
de personen in een partij speelt. Maar te voor-
komen is het nooit. 
Verder wil ik nog melden dat, op een enkele 
uitzondering na, alle afzeggingen voor een 
avond mooi op tijd bij mij werden gemeld. Ik 
had dan nog ruimschoots de gelegenheid om 
alles om te gooien. Complimenten aan jullie! 
  
Ik vond het leuk om te doen en kreeg ook de 
indruk dat jullie over het algemeen leuke wed-
strijden hebben kunnen spelen. Ik ben dan ook 
zeker van plan om volgend jaar voort te bordu-
ren op de ingeslagen weg.   
  
De laatste (en tiende) avond werden de prijzen 
uitgereikt. 
Het zal na alle krantenberichten geen verras-
sing meer zijn maar ik geef ze nog even snel:  
Dames recreanten     :1. Kirsten ter Horst,  
     :2. Ineke Hulshof 
Dames competitie      :1. Kerstin Takken,  
     :2. Sandra van Oosten 
Heren recreanten      :1. Erik Baars,  
     :2. Stenn Hertgers 
Heren competitie     : 1. Wim van der Spoel, 
               :2. Jan Takken 

 De pechprijs ging naar Riet Geurts.  Al tijdens 
de tweede avond moest ze in verband met een 
blessure afscheid nemen van de blokcompeti-
tie. 
  
Graag tot volgend jaar! 
 
Maria Schut 

Blokcompetitie seizoen 2008 
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Net als de volwassenen heeft ook de jeugd gestreden om de titel ‘clubkampioen’. 9 weken lang zijn 
er sportieve, gezellige en spannende partijen gespeeld. Er werden zowel enkels als dubbels ge-
speeld, ieder op eigen sterkte.  
De laatste speelavond is het seizoen afgesloten met een parcours “badmintonanders”. Dit zijn alle-
maal alternatieve badmintonspelletjes. De jeugd had hier duidelijk plezier in, maar het belangrijkste 
van deze avond was natuurlijk het bekendmaken van de clubkampioen.  
 
De uitslag was als volgt: 
 
1. Bouke Boumeester 
2. Tom van Wijk 
3. Anne Boumeester 
 
De overige jeugdleden kregen allemaal een mooie medaille als herinnering. 

Clubkampioen jeugd: 



343434   

 Brunchlunch 
 

Eind juni was het 
dan zo ver: eindelijk 
een keertje op een 
zonovergoten zon-
dagochtend gek 
doen in de sporthal, 
met het vooruitzicht 
daarna aan te kun-
nen vallen op een 
heerlijke lunch. 
Maanden naar uit 
gekeken, en natuur-
lijk heel benieuwd 

wat er allemaal stond te gebeuren. 
 
Iedereen was er ook, behalve diegenen die wel 
ingeschreven hadden maar op het allerlaatste 
moment toch niet konden en Maria in het beste 
geval kort voor de start hadden gebeld: echt 
niet leuk voor haar, want er waren natuurlijk 
ook keiharde afspraken met Constance en zo 
wordt het organiseren wel een hele lastige en 
ondankbare klus! 
 
Het gebeuren zelf: nou, dat viel ook niet mee. 
De warming-up bestond uit het omkrijgen van 
individuele kegels met een aantal ogenschijn-
lijk B-keuze ballen die allerminst rond waren 
en daarmee onvoorspelbaar rondtolden. Je zag 
eigenlijk op dat moment al hier en daar mensen 
vals spelen (nee, ik noem geen namen, maar 
het geheugen werkt prima) omdat ze hun kegel 

snel weer rechtopzetten terwijl ze natuurlijk 
eigenlijk af waren. Grootste kick voor tenmin-
ste een tweetal heren was de kegel van je pu-
berdochter zo snel mogelijk omschoffelen, 
maar dat wilde maar niet lukken met die maffe 
eierballen. Een van deze ballen werd overigens 
zo mishandeld dat hij ter plekke het leven liet: 
we hebben er, omdat het het begin van het ge-
heel was, op dat moment verder maar geen 
woorden aan vuil gemaakt maar de laatste trap 
die door vermoedelijk Johan gegeven werd 
moet letterlijk verwoestend worden genoemd. 

 

Na deze warming up begon het echte werk. In 
toevallig (?) duo-verband moest er tegen de 
rest gestreden worden. Er was een aantal 
vreemdsoortige zaken opgebouwd, zoals bad-
mintonnen met een hoog en ondoorzichtig  
scherm precies daar waar het net zit. Zij die 
normaliter de tegenstander scherp in de gaten 
houden konden daar nu in het geheel niets mee. 
Afwachten maar waar die shuttle valt dus. Ook 
een zachte, weinig stuurbare bal geslagen met 
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 een goedkoop plastic racket, dit alles met een 
net er tussen, heeft weinig met badmintonerva-
ring van doen: de badmintoncracks werden nog 
wel eens verrast door zelfs ernstig jeugdige 
spelers, nietwaar Bueno! 
Aardige bezigheid naast een potje tafeltennis 
was het speedbadminton: een veld dat groter is 
dan een normaal veld met een shuttle die echt 
ontiegelijk hard van a naar b gaat: beheersing 
is hierbij gewenst. Wil je afreageren, koop dan 
vooral zo’n setje. Heb je zo terug verdiend. 
Om een lang verhaal kort te maken: er werd 
gestreden en alle aanwezigen hadden plezier of 
baalden, al naar gelang hun resultaten. 
 

 
Na het verplichte douchen stond Constance 
klaar met een partij gepelde garnalen achter 
glas die gelet op de zomerse warmte dicht te-
gen de THT moment aanleunden en zo snel 
mogelijk geconsumeerd moesten worden, het-
geen met smaak geschiedde.  Na de snelle 

prijsuitreiking (Barbara en Andre zouden 
gewonnen hebben, maar de jury heeft zich 
totaal niet uitgelaten over punten of zo, 
dus dat was een uitermate verdacht iets 
waarbij willekeur en voorkeur zomaar de 
uitkomst hebben kunnen beïnvloeden) kon 
het aanwezige gezelschap zich tegoed 
doen aan een werkelijk copieuze maaltijd 
waarbij ondanks inspanningen van alle 
aanwezigen niet alles opgegaan is en dog-
giebags verstrekt zijn. Waarschijnlijk was 
mijnheer pastoor overigens boos dat hij 
niet was uitgenodigd dan wel de predikant 
omdat er op een zondag werd gesport want 
de maaltijd die voor een aantal buiten 
startte moest binnen worden voortgezet, 
e.e.a. als gevolg van een bovenmatige 
wolkbreuk, die los van het bekend effect 
op de vrouwen (ze moesten bijna alle-
maal) de mannen stimuleerde om er nog 
een extra te nemen. Het werd een gezelli-
ge middag met de belofte dit volgend jaar 
weer te doen. 
 
Maria, de organisatrice van het festijn, 
nogmaals dank voor de inspanningen om 
een geslaagde zondag te organiseren en 
tenslotte  
Gerke, de naamgever en sponsor van het 
geheel: dank en graag tot volgende jaar! 
 

LLex 
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TToernooicommissie 
Lucie Vos 

Een mailtje komt nogal onverwacht. 
Of je kopij hebt en dan gaat door je heen:  
badminton-conditie-competitie! 
Er moet weer wat worden gedaan. 
Wel steeds flink gelopen, maar niet regelmatig. 
Met m’n wandelmaatje maar weer eens flink de pas erin. 
Het eerste stuk valt wel mee, maar dan voel je wat tegenstand in je benen. 
Ze gaan natuurlijk al een jaar of wat mee en protesteren soms tegen fanatiek  
gebruik. 
Maar je weet, doorzetten en dan gaat het wel weer. 
Onderweg een beetje kletsen en genieten van de natuur en het rondje zit er weer 
op. 
Je wordt er wel warm van, maar de beloning komt eraan. 
Meestal een paar kopjes koffie. 
Maar zo eens in de paar weken begint onze “donderdagderdehelft” ook al is het 
dinsdagavond, dat doet er niet toe. 
De mannen worden opgetrommeld en het is weer erg gezellig. 
Zo kom je de zomerstop wel door, het badmintongevoel blijft gewoon. 
De conditie? Nou dat wachten we af, komt vast wel goed. 

   
  Trudi. 

Onverwacht mailtje 



373737  

Grote clubactie 2008: 

Ook dit jaar doet onze club 
weermee met de Grote Club-
actie. De Grote Clubactie is 
voor verenigingen een zeer 
lucratieve bezigheid. Van elk 
verkocht lot (á € 2,50) gaat 
€ 2,00 naar de clubkas. We 
hopen dat weer veel jeugdle-
den op pad willen en natuur-
lijk rekenen we ook op een 
forse verkoop binnen de 
club. De verkoop start offici-
eel op 13 september. 
 
Hopelijk kunnen we in het vol-
gende clubbad laten weten wat 
we allemaal hebben kunnen (of 
gaan) doen van de opbrengst. 
 
 

Adressen sporthallen: 
De adressen van de sporthallen van alle 
clubs in de regio zijn te bereiken op 
twee manieren. Handig om te weten bij 
uitwedstrijden. 
 
 1.  Ga naar www.badminton.nl -> dan 
klik op regio’s en kies regio Oost. 
Klik op het tabblad competitie. Hier 
staat een Excel bestand over de accomo-
daties. Hier is tevens te zien welke 
teams op welke dag spelen.  
 
2. Op de website www.bcsteenderen.nl 
staat een linkje naar het bestand van de 
NBB.  Deze link is te vinden bij menu 
Competitie. Kies daarna voor sporthal-
len. 
 
Let op: Steenderen valt onder Rayon 3! 



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 van der Weijden 
 
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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