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VVan de voorzitter 
Out of the box 
 
Ik kreeg zo even een email 
met daarin de aanbieding om 
voor een kleine € 60,- een 
kerstboom, een heuse Nordmann excellent 
(?, nooit van gehoord, maar dat zal wel aan 
mij liggen) helemaal thuis te laten bezor-
gen, in een mooie grote doos, supercom-

pleet met lampjes 
(100) en ballen (25 
rode). Voor dat be-
drag mocht ik deze 
spullen er overigens 
zelf in hangen. Mo-
dernismen, want als 
dan toch alles zelf 
moet dan haal ik 
letterlijk om de hoek 

wel een boom voor een tientje. Ballen en 
lampen hebben we nog wel ergens liggen, 
en er is altijd wel een kind bereid om een 
uurtje bezig te gaan om de boom totaal te 
pimpen. Als ik hem overigens al haal, want 
als ik er nog goed over nadenk, dan is het 
wel een hele zotte vertoning om ieder jaar 
een boom te laten kappen en die een week 
of 2 binnen te zetten om hem daarna ritueel 
te verbranden dan wel met het oud vuil 
mee te geven. Dat getuigt toch van weinig 
respect, een van origine prachtig woord dat 

tegenwoordig ook al om de andere zin gebruikt 
wordt, veelal door gefrustreerde puisterige 
pubers die declameren dat ze hier een ernstig 
tekort aan ervaren en een onsje meer eisen. 
Gaat vermoedelijk wel over, als ze iets meer 
zouden kijken naar datgene wat er in het mooie 
Nederland meestal standaard al in de doos zit. 
 

Het ‘out of the 
box-denken’ is 
een kreet die 
tegenwoordig 
helemaal mo-
dern is binnen 
het bedrijfsle-
ven: je moet 

buiten de doos, de kaders denken, dat geeft 
ongekende ruimte voor je ideeën en fantasieën. 
Niets moet, alles mag om een oplossing voor 
een probleem aan te dragen. Alle dingen zijn 
welkom, en pas later gaan we kijken in welke 
mate de gedachten ook iets met de realiteit te 
maken hebben. Gelukkig hebben we dit feno-
meen inmiddels ook omarmd binnen onze club 
en tellen we dus in de grote boze buitenwereld 
weer helemaal mee. Wat doen we dan zoal 
buiten die dozen zal je denken? Welnu, we 
denken bijvoorbeeld binnen de activiteitenclub 
(een selecte verzameling denkers binnen de 
club) na over 2009, een kroonjaar voor de ver-
eniging als geheel. 25 Jaar op deze aarde, dat 
moet groots gevierd worden. Hoe en waneer is 
op dit moment nog niet helemaal duidelijk, 
maar door vooral buiten de doos te blijven den-



555   

ken komen we een heel eind. De contouren 
staan trouwens als een grote doos! Hoe erg het 
binnen het bestuur inmiddels is met dit crea-
denken is voor de meesten van jullie een vraag 
en voor mij een weet. Je wil het niet eens we-
ten. 
 

Deze periode van het 
jaar is overigens ook 
weer berucht om de 
doos die menig werk-
gever denkt te moeten 
geven aan zijn trouwe 
werknemers: altijd 
weer een hele kunst om 

er binnen het opgelegde budget een origineel 
cadeau in te laten stoppen, in het beste geval 
“thematisch” al zijn dat natuurlijk wel de duur-
dere. Hoewel er al jaren in de laatste dagen 
voor de eindejaarsvakantie spontane kerstdoos-
ruilbeurzen georganiseerd worden op de grote-
re NS-stations moet de geste toch positief ge-
zien worden: als je hem niet krijgt, is het ook 
weer niet goed in dit kleine landje. 
 
De tijd van het jaar leent zicht er ook voor om 
beschouwelijk terug te kijken wat wij dit jaar 
aan ervaringen in de BCS-doos verzameld heb-
ben: het generatieklooftoernooi heeft weer een 
paar winnende beesten opgeleverd, de compe-
titie is overwegend naar tevredenheid afgerond 
en in licht gewijzigd teamverband na de zo-
merstop weer gestart, tussendoor is out of the 
bluebox voor het eerst een lentecompetitie ge-

start en menigeen goed bevallen, en ook 
de oude vertrouwde interne blok-
competitie is weer afgestoft. Het inmid-
dels wijd en zijd befaamde Van Zalk-
tournament is ook dit jaar gehouden, we 
hebben hier onder meer kennis kunnen 
maken met speedbadminton, voor ongeoe-
fenden een duidelijk out-of-the-box-spel, 
en de afronding is gelardeerd met een uit-
zinnig buffet. De jeugd heeft een heerlijke 
competitie gespeeld en daarnaast in sep-
tember/ oktober kans gezien de gelddoos 
van de penningmevrouw geweldig te vul-
len door het verkopen van Grote Club 
Aktie-loten, waarvoor grote dank!. Nu rest 
nog het bij familie, buren, vrienden en 
zelfs collega’s redelijk beruchte invitatie-
toernooi met aansluitende ikplukjekaal-
loterij inclusief honderden prijzen (ze wor-
den nog gezocht, kijk eens in je kerst-
doos!) om het jaar in stijl af te sluiten. Een 
vertrouwd jaar maar toch weer met nieuw 
elementen dus. 
 
Ik ga mijn toetsenbord in de doos stoppen: 
een hele fijne vakantie toegewenst, een 
hele goede jaarwisseling en naast veel 
sportplezier ook veel vrije gedachten vol-
gend jaar! Een natuurlijk een heel goed en 
gezond 2009! 
 

  LLex 
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Mentaliteit en wedstrijdinstelling:  
Badminton is en blijft een 'raar' spelletje. 
Hoe gek het ook klinkt, maar een stukje 
psychologie vóór en tijdens het spel speelt 
een aanmerkelijke rol. Het kan voorko-
men dat je verliest van op papier mindere 
tegenstander door verkeerde wedstrijdin-
stelling.  
 
Gedeeltelijk ligt dat aan je eigen karakter, 
maar ook aan een aantal omgevingsfacto-
ren die in je voordeel zijn te beïnvloeden. 
Ik zet ze graag voor jullie op een rijtje en 
hoop dat jullie er je voordeel mee kunnen 
doen.  
   
Badmintontip 1. Voor de wedstrijd.  
Laat je dure merkkleding en je tientallen 
badmintonrackets thuis. Ook je elegante 
en feilloos ogende loopje en nietsontzien-
de houding. Het is de kat op het spek bin-
den. Een gulden regel binnen badminton 
is relaxed en spanningsloos spelen. Als 
een speler het idee heeft niets te verlie-
zen, dan heb je als snel een taaie tegen-
stander voor je neus staan. Dit geldt voor 
vele sporten, zo ook bij badminton. Doe 

normaal of liever nog speel de 'underdog'.  
  
Badmintontip 2. Inslaan  
Tijdens het inslaan moet je er voor zorgen 
dat je lichaam op temperatuur raakt en 
alle spieren lekker los zijn. Zorg er voor 
dat je het juiste gevoel krijgt met de snel-
heid van de shuttle en, bij uitwedstrijden, 
de omstandigheden van de voor jouw on-
bekende sporthal.  
Laat vooral niet zien hoe goed je bent in 
bepaalde slagtechnieken. Dat is namelijk 
precies wat een slimme tegenstander wil 
weten. Een uiterst harde en goed ge-
plaatste forehand, maar een beduidend 
mindere backhand tijdens het inslaan. Je 
raadt het al...! Dat wordt pijn lijden. Frivo-
le trucjes aan het net, maar geen fatsoen-
lijk voetenwerk...? Je rent je wezenloos. 
Forget it.  
 
Tip 3. Omkering van de wet van arrogan-
tie  
De meeste tegenstanders kunnen het ge-
woonweg niet laten om al hun slagenarse-
naal te laten zien. Ook zijn er tegenstan-
ders die het genoegen hebben je alle hoe-
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ken van het veld te laten zien tijdens het 
inslaan . Trap daar niet in. Je wordt er gru-
welijk moe van en dit soort onsportieve 
gedragingen moeten gepareerd worden 
met een onderkoelde maar faire verma-
ningen dat je graag even wilt warm slaan. 
Ondertussen kook je al van binnen. Pro-
beer deze emotie in je voordeel te gebrui-
ken.  
 
De mooiste psychologische truc die men 
ooit heeft geleerd en toegepast wil ik 
graag met jullie delen. Voor de gevorder-
den een bekend fenomeen.  
 
Je kent dat wel. Tegenstander met een hip 
trainingspak, een schitterend geknipt kap-
sel en tal van dure badmintonrackets in 
zijn/ haar gesponsorde badmintontas, 
loopt de baan op om jou, jij minderwaar-
dige boerenpummel, een lesje te leren.  
 
Het ziet er allemaal slecht voor je uit. De 
wijze hoe je tegenstander zijn schijnslagen 
laat zien. Zijn voetenwerk fenomenaal 
voor de disco, populair zwaaiend naar de 
bezoekers op de tribune. Je voelt je steeds 

kleiner worden, toch? Laat je niet gek 
maken, dit kan uitstekend in je voordeel 
werken. Maar pas op, je weet nog 
steeds niet wie je werkelijk voor je hebt 
staan.  
 Het meeste ideale wat je nu kan overko-
men, is het volgende. Je slaat je warm 
met je tegenstander en bij de eerste de 
beste mogelijkheid smasht hij gruwelijk 
hard de shuttle voor je voeten. Weder-
om niets aan het handje, maar hier haal 
je meteen even een klein voordeeltje. 
Niet te overdreven natuurlijk, maar laat 
alvast een beetje merken dat je geen 
kans maakt en dat je danig onder de in-
druk bent van zijn kwaliteiten. Sterker 
nog, in het vervolg van het inslaan doe je 
bijna alles verkeerd wat er maar ver-
keerd kan gaan.  
Je slaat mis, je slaat in het net, je loopt 
niet goed, je bent te laat. Je strooit al 
het zand wat je hebt in de ogen van deze 
tegenstander. Want laten we eerlijk zijn. 
Het ziet er allemaal niet best uit voor je. 
De houding van je tegenstander wordt 
alsmaar arroganter en onderschatting 
druipt langs zijn hele lichaam af.  
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De eerste set  
Hoe weet je nu of jouw 'act' het ge-
wenste resultaat oplevert en in je 
voordeel gaat werken? Het kan bijna 
niet anders, maar je tegenstander ver-
liest zijn geduld aan je geklungel en 
vraagt veel te vroeg om te beginnen 
met de wedstrijd. Stem hier altijd mee 
in. Je bent al warm genoeg als het 
goed is.  
En nu komt het grote moment waar 
alles mee valt of staat. Je gooit werke-
lijk alles in de strijd wat je in je hebt. 
Meteen vanaf het begin van de eerste 
set. Niet inhouden, niet te voorzichtig, 
maar 100% vlammen. De tegenstander 
weet niet wat hem/ haar overkomt, de 
aanverwante bezoekers op de tribune 
trouwens ook niet.  
Gebruik dit gezichtsverlies in je voor-
deel. Als het allemaal mee zit, sta je in 
no-time op een ruime voorsprong 
voordat de tegenstander beseft hoe 
de zaken ervoor staan. De nerveus ge-
worden tegenstander kan zijn/haar 
eerste set op zijn/haar buik schrijven.  
Uitgaande dat je het voor elkaar hebt 
gekregen om je op papier betere te-
genstander de eerste set af te snoe-

pen, wacht je, zolang als reglementair mo-
gelijk, om de tweede set te beginnen.  
Waarom? Allereerst krijgt iedereen de 
kans om je tegenstander aan te spreken 
over zijn wanprestatie tegenover zo'n 
boerenpummel (deze status stijgt alleen 
maar). Ten tweede stijgt de spanning voor 
je tegenstander omdat er op dat moment 
niets gebeurd. Je tegenstander wil niets 
liever dan zo snel mogelijk de boel weer 
recht te zetten. Zorg dat deze spanning en 
ongeduld stijgt door zolang mogelijk tijd 
te rekken. Let wel op dat je niet teveel 
afkoelt natuurlijk.  
 
De tweede set  
Je weet dat je tegenstander nu helemaal 
gebrand is om je alle hoeken van het veld 
te laten zien in deze tweede set. Perfect!. 
Afhankelijk hoe sterk (mentaal en fysiek) 
je tegenstander daadwerkelijk is, laat hem 
maar zijn gang gaan. Spaar je krachten in 
de beslissende derde set.  
Je kent nu zijn sterke en zwakke punten 
uit de eerste set. Hoe gemeen het ook 
moge zijn, speel constant en dan bedoel ik 
ook constant op zijn meest zwakke plek 
zover dat mogelijk is. Voor vele tegenstan-
ders is dat de hoge clear richting de back-
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hand. Maak hem moe en gefrustreerd 
door de hele tijd op deze plek de shuttle 
te slaan.  
Veelal heeft een tegenstander twee oplos-
singen voor deze zwakke plek. Hou daar 
rekening mee en hou de shuttle zolang 
mogelijk in het spel. Zorg er ook voor dat 
het spel snel hervat wordt na de slagen-
wisseling. Zorg ervoor dat je zo min moge-
lijk onnodige fouten maakt. Oftewel hou 
de rally's lang en maak je tegenstander 
conditioneel kapot. Het zou natuurlijk 
mooi zijn dat je toch de tweede set te pak-
ken krijgt, maar laten we uitgaan dat je 
een beslissende derde set moet spelen.  
 
De derde set  
De sensatie hangt in de lucht. Ondanks je 
verloren tweede set en het nadelige ge-
win qua moraal van je tegenstander, sta je 
er stukken beter voor dan het begin van 
de eerste set. Als je bovenstaande exact 
hebt gevolgd en uitgevoerd zijn twee za-
ken een feit.  
 
Feit 1:  
Tegenstander heeft eerste set verloren, 
tweede set gewonnen weliswaar maar 
daar moest wel gruwelijk hard voor ge-

werkt worden. In de derde set heb jij 
het initiatief en het psychologisch voor-
deel. Jij bepaalt wat er op de baan ge-
beurd ongeacht je badmintonkwalitei-
ten.  
 
Nu is het jouw beurt weer om vol gas 
te geven wederom. Be cool and be a 
killer. In ieder geval zijn je kansen voor 
een enorme sensatie ruim gestegen. En 
ook al zou je deze derde set toch verlie-
zen, dan nog heb je een bevredigend 
gevoel moet overhouden. Beter dan je 
best doen, is er niet.  
 
Kortom samengevat : Je kan vele wed-
strijden winnen van op papier sterkere 
tegenstanders die normaal gesproken 
veel beter zijn. Maar een mens is ook 
maar een mens en soms kun je daar 
nuttig gebruik van maken.  
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Tja zo’n titel is natuurlijk wel pakkend. 
 
Ik had natuurlijk ook met “mijn eer-
ste wedstrijd” kunnen beginnen. 
Voor alles wat je in je leven doet 
komt er een eerste keer. Zo ook de 
eerste badmintonwedstrijd. 
Daar sta je dan! 
Tijdens de eerste echte wedstrijd 
dames enkel vreselijk gespannen en 
met trillende benen in het veld. 
 
Nooit geweten dat ik er zo nerveus 
voor kon zijn. Stom!, want je staat 
dan zo gespannen dat alles fout gaat 
en tja, dan is het spel snel gespeeld. 
 
Maar…beter een goede verliezer 
dan een slechte winnaar. 
Alhoewel 
 
De dames dubbel samen met Ineke 
ging erg goed. 
De spanning was om te snijden. De-
ze wedstrijd vergeet ik mijn hele 
leven niet meer. 

Zo MUIS stil was het. Iedereen die nog 
aanwezig was stond met spanning te 
kijken hoe het zou aflopen. Gewon-
nen!, maar net aan met 24 om 22. Het 
was een wedstrijd zoals een wedstrijd 
hoort te zijn. 
 
Op naar de volgende en we gaan er-
voor! 
Gr. Anja 

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

 

Kukelekulu 
Na een 6-2 overwinning op LBC 
(Lichtenvoorde) besloot X een borreltje te ne-
men om de overwinning te vieren. Na 6 keer 
naar de bar te zijn gelopen om een keuze te 
maken, en vervolgens weer te wijzigen, heeft 
zij dan eindelijk besloten om een Bacardi-Cola 
te nemen. 
 
Een hele gezellige avond werd nog gezelliger 
toen X een poging deed een haan na te doen. 
De gemiddelde Nederlander weet natuurlijk dat 
een haan ‘kukeleku’ kraait, maar X dacht hier 
duidelijk anders over. Bij haar kraait de haan 
namelijk ‘kukelekulu’.  Pas na een uur had zij 
eindelijk door dat haar haangekraai toch anders 
klonk dan de  gemiddelde haan. 
 
Na nog een drankje, en nog een, was het dan 
tijd om naar de auto te lopen om weer richting 
huis te rijden.  Toen iedereen goed en wel was 
ingestapt, op X na, hoorden wij ineens een hele 
harde ‘BONK!. Wat bleek, X had het dak van 
de auto over het hoofd gezien toen ze wilde 
gaan zitten. Na drie keer voordoen dat ze toch 
echt moest bukken om fatsoenlijk in de auto te 
komen, lukte het dan eindelijk.. 
 
Na een aantal liedjes gezongen te hebben wa-
ren wij veilig in Steenderen aangekomen. Een 
ding is zeker, X zal het Kukelekulu nog heel 
lang aan moeten horen! 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Competitiestanden senioren: 

3de klasse afd. 5 Gespeeld Punten 
Didam BC 6 9 54 
BC Steenderen 1 9 47 
BC Wehl 2 9 45 
BC Euro 2 9 42 
Poona GBC 3 9 37 
LBC’72 3 9 36 
Doesburg BV 4 9 17 
Pluumke 67 BC 4 9 10 

4de klasse afd. 6 Gespeeld Punten 
BC Eefde 2 9 58 
Flash Vorden 1 9 43 
Shuttle-up 81 2 9 41 
Didam 7 9 40 
Thuve 3 9 36 
BC Steenderen 2 9 34 
Phido 5 9 18 
Hengelose BC 2 9 18 

Team 1: 
- Jan Takken 
- Andre Saalmink 
- Johan Boesveld 
- Mascha Gebbink 
- Sylvia Breukink 
- Kerstin Takken 

Team 2: 
- Adriaan Beulenkamp 
- Bueno Rutjes 
- Marja Koert 
- Lisette v.d. Weijden 
- Sandra van Oosten 
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5de klasse afd. 13 Gespeeld Punten 
Varsseveld BC 1 8 47 
Phido BC 6 8 42 
BC Steenderen 3 8 37 
Grol BV 3 7 31 
LBC’72 4 8 25 
Lochem 2 7 21 
Didam 10 8 13 

5de klasse afd. 12 Gespeeld Punten 
Grol BV 2 7 40 
Eefde BC 3 7 34 
Spees Sjuttel Sil 2 7 32 
BC Steenderen 4 8 26 
BC Euro 6 25 
Flash Vorden 2 7 11 

Team 3: 
- Lex de Goede 
- Bert Wisselink 
- Wim v.d. Spoel 
- Trudy v.d. Weijden 
- Joke van Rooij 

Team 4: 
- Marius Lamers 
- Raymond Geurts 
- Maria Schut 
- Lucie Peters 
- Barbara Leerkers 
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Z  klasse 3ZB Gespeeld Punten 
Shuttle Up  82 R2 7 48 
BC Steenderen R1 7 39 
Zuidveen BC R2 7 32 
Poona GBC R1 6 28 
Varsseveld BC R2 8 28 
Phido BC R5 4 5 
Seepaerd BC R1 7 4 

Team R1: 
- Gerrit Hiddink 
- Stenn Hertgers 
- Anja Boumeester 
- Monique van Bekkum 
- Ineke Hulshof 

Competitiestanden Recreanten: 



 
 
 
 
 
 
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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Competitiestanden jeugd: 

U15 Gespeeld Punten 
Phido BC J3 8 51 
Didam BC J3 7 38 
Thuve BC J1 7 34 
Poona GBC J3 8 26 
Seepaerd BC J1 8 26 
BC Steenderen J1 8 24 
Pluumke BC J2 8 17 

U13 Gespeeld Punten 
Didam BC J5 9 48 
Thuve BC J2 7 44 
Varsseveld BC J4 8 37 
Rianto BC J2 8 34 
Eefde BC J2 9 31 
BC Steenderen J2 7 20 
Pluumke BC J3 8 10 

Team J1: 
- Bouke Boumeester 
- Yornik Onstenk 
- Tom van Wijk 
- Hilde Jansen 
- Anne Boumeester 

Team J2: 
- Robbin Rutjes 
- Jinte Verstege 
- Bart van Rijswijk 
- Kevin Vonk 
- Julie Zevenbergen 
- Margit Holland 



191919   



202020   

 

GROTE CLUBACTIE 
Grote clubactie 2008 groot succes. 
 
Tien jeugdleden zijn dit jaar weer fanatiek op pad gegaan om 
loten van de Grote Clubactie voor onze vereniging te verkopen. 
Samen hebben zij maar liefst 281 loten verkocht. Een heel mooi 
resultaat! 
Maar ook onze eigen voorzitter heeft zich ingezet, zij het binnen 
onze eigen club. Maar in zijn eentje heeft hij daarmee 81 loten 
verkocht! En vers van de pers (uitspraak op bestuursvergadering 
van 8 december): ook komend jaar gaat hij er weer helemaal 
voor! Dat belooft wat! 
Met zijn allen is er een netto-opbrengst van € 711,26 opgehaald. 
Dat was meer dan een bedankje waard. De twee jeugdige topverkopers mochten dan ook een 
bioscoopbon in ontvangst nemen en de voorzitter werd beloond met een fles wijn. Verder was 
er voor elke verkoper een aardigheidje. 
Toch ook vanaf deze plaats nog een keer een hartelijk dankwoord aan de verkopers! 
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De seizoenskalender is 
tegenwoordig te vinden 
op de site van de badmin-
tonclub onder het kopje 
‘de club’. De site is: 
www.bcsteenderen.nl 

Tossavond terug naar de 
laatste donderdag van de 
maand!! 
 
Dit seizoen zijn we voor het eerst af-
geweken van een standaard tossavond 
op de laatste donderdag van de 
maand. Dit kwam mede door het in-
stellen van een trainingsrooster voor 
drie groepen. Veel leden hebben aan-
gegeven het prettiger te vinden weer 
te tossen op een vaste avond. Vandaar 
dat we vanaf januari weer op de laat-
ste donderdag van de maand gaan tos-
sen. Een nieuw trainingsschema vind 
je elders in het clubblad. 
 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Aanpassing in trainingsgroepen. 
 
Zoals afgesproken hebben we het trainingsrooster geëvalueerd en vastgesteld dat met name 
rond de klok van 20.00 uur weinig mensen aanwezig zijn om te trainen. Reden om toch een 
wijziging in de trainingsgroepen door te voeren. De groepen A en B zullen één groep worden en 
die krijgen training van 20.15 uur tot 21.00 uur. Blijkt een keer de groep te groot te zijn dan zal 
Jan een aantal leden vragen in de tweede trainingsgroep mee te willen doen. De tweede trai-
ningsgroep krijgt van 21.00 tot 21.30 uur training. 

Nieuw trainingsschema: 

      Groep A 
�� Hilde Jansen    - Stenn Hertgers 
�� Yornik Onstenk    - Gerrit Hiddink 
�� Tom van Wijk    -  Ineke Hulshof 
�� Marianne van Wijk   -  Yvonne Mennink 
�� Riet Geurts     -  Anja Boumeester 
�� Angeline Jansen    - Hans Geurts 
�� Ton van Driel    - Kirsten ter Horst 
�� Thea Hazelhoff    - Ramon Kelderman 
�� Lindsey Franken    - Marije Knol 
�� Anne-Maartje de Goede  - Esther Staal 
�� Wendy van der Meulen   -  Gerke van Zalk 
�� Otto van Nispen    -  Alex Rijkaart 
�� Monique van Bekkum   - Gert Maalderink 
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      Groep B 
�� Adriaan Beulenkamp   - Sylvia Breukink 
�� Stefan Jansen    - Mascha Gebbink 
�� Marja Koert    -  Andre Saalmink 
�� Sandra van Oosten   -  Kerstin Takken 
�� Bueno Rutjes    -  Trudi van der Weijden 
�� Lisette van der Weijden  - Lex de Goede 
�� Raymond Geurts    - Joke van Rooij 
�� Marius Lamers    - Wim van der Spoel 
�� Barbara Leerkes    - Bert Wisselink 
�� Lucie Peters   
�� Maria Schut     
�� Erik Baars      
�� Johan Boesveld   
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Laddertoernooi BC Holten: 
Op zaterdag 13 december heeft de BCS 
met vier leden meegedaan aan het ladder-
toernooi in Holten. Er werd deelgenomen 
aan de mannendubbel, vrouwendubbel en 
mixeddubbel. 
 
Om kwart voor acht vertrokken de leden al 
richting Holten. Bij het aanwezig melden 
kreeg iedere deelnemer een bakje met pe-
permuntjes. Daarnaast waren er volop 
mandarijnen, bananen en appels om tussen 
de wedstrijden door voldoende energie 
binnen te krijgen. 

 
Het toernooi werd ge-
speeld volgens het Zwit-
serse laddersysteem. Dit 
houdt in dat de eerste 
speelronde wordt geloot,. 
Win je de eerste wedstrijd 
kom je hoger op de rang-
lijst, verlies je de wed-
strijd dan kom je lager op 
de rangrijst. Na deze eer-
ste wedstrijd wordt er 
verder gespeeld op sterke. 
Je tegenstander staat dan 

op de rangrijst een plaats onder of boven 
je. Win je deze wedstrijd, dan stijg je op de 
ranglijst, verlies je, dan daal je. Op deze 
manier kom je steeds tegen andere tegen-

standers die op hetzelfde 
niveau spelen. 
 
Het leuke en spannende 
van dit systeem is dat je 
tegenstanders kunt treffen 
die in de hoofdklasse spe-
len, maar ook tegenstanders die in de 5de klas-
se spelen.   
 
De BCS deed mee in drie disciplines, te weten; 
mannendubbel, vrouwendubbel en gemengd-
dubbel.  
In het mannendubbel speelden Jan en Johan. In 
het vrouwendubbel speelden Sylvia en Kerstin. 
Zowel in het mannendubbel als het vrouwen-
dubbel werden vier wedstrijden gespeeld.  
Beide dubbels hebben twee van de vier partijen 
gewonnen. Dit resulteerde in een zesde plaats. 
 
In het gemengddubbel deden Jan en Kerstin en 
Johan en Sylvia mee. Bij het gemengddubbel 
waren er dusdanig veel deelnemers dat er twee 
verschillende laddersystemen waren (twee ver-
schillende poules). Hierdoor kwamen de leden 
van de BCS elkaar niet tegen. 
Ook in deze discipline werden er vier partijen 
gespeeld. Zowel Johan en Sylvia als Jan en 
Kerstin wonnen twee van de vier partijen. 
 
Iedereen heeft in totaal dus acht partijen ge-
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Heb je een leuk 
artikel voor het 
clubblad?  
Mail het naar:   
redactie@bcsteenderen.nl 

speeld, waarvan drie ‘driesetters’.  
 
Om een uur of zeven was het toernooi ten 
einde. Wij hebben nog even wat gedronken en 
zin daarna terug naar Steenderen gereden.  
 
Al met al was het een hele gezellige dag en 
werden er leuke en spannende partijen ge-
speeld. 
 
Wij hopen dit seizoen nog een aantal keren 
mee te kunnen doen aan een aantal toernooien 
en hopen dat wij nog meer BCS leden enthou-
siast kunnen maken. 

Er is post voor u 
Een man was zijn gazon aan het maaien toen 
hij zijn aantrekkelijke blonde buurvrouw bui-
ten zag komen en in snel tempo naar haar 
brievenbus liep. 
Ze opende de bus, sloeg ze weer dicht en 
stormde terug naar binnen.  
Even later kwam ze terug buiten, ging weer 
naar de brievenbus, opende ze en sloeg ze 
brutaal dicht. 
Duidelijk boos liep ze terug naar binnen... 
Toen de man zich klaarmaakte om de kantjes 
te maaien kwam het blondje voor de derde 
keer buiten, 
liep weer naar haar bus, opende ze en sloeg ze 
nog harder dicht dan ervoor. 
"Is er iets mis?" vroeg de man verbaasd. 
"Zeer zeker is er iets mis. 
Mijn stomme computer blijft maar melden: 
ER IS POST VOOR U!!!" 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 

262626   

�� Ingrediënten 
- 125 gr crème fraîche (bekertje) 
- 2 eetlepels bieslook, heel fijn gesnipperd 
- 1 eetlepel peterselie, heel fijn gesnipperd 
- Sap van 1/2 citroen 
- Zout 
- Peper 
- 2 rijpe avocado's 
- 100 gr zeekraal 
- 200 gr Hollandse garnalen 
 
Extra nodig: meloenboor 

AVOCADO MET GARNALEN EN ZEEKRAAL: 

�� Bereiding: 
Sausje kloppen van crème fraîche, kruiden, 

citroensap, zout en peper 
Avocado halveren en pit verwijderen 
Met meloenboor kleine bolletjes uitsteken en 

avocado verder uithollen 
Van zeekraal onderste deel afsnijden 
Zeekraal kort afspoelen 
In water tegen de kook aan zeekraal ± 2 minu-

ten koken 
Koudspoelen 
Over halve avocado's garnalen en avocadobol-

letjes verdelen 
Beetje saus erop scheppen 
Avocado's en zeekraal op borden schikken 
Serveren met uit toast gestoken sterren (en 

citroen) 
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Puzzel 
 

Een blondje belt haar echtgenoot op zijn mobieltje.  
Blondje: “Ik heb een probleem!” 
Echtgenoot: “Zeg het maar.” 
Blondje: “Ik heb net een puzzel gekocht maar ik kom er niet uit!” 
Echtgenoot: “Is ie dan zo moeilijk?” 
Blondje: “Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen; alle puzzelstukjes lijken 
op elkaar!” 
Echtgenoot: “Wat is het plaatje op de deksel van de puzzel?” 
Blondje: “Een rode haan, maar ik kom er echt niet uit.” 
Echtgenoot: “Wacht even, ik kom er zo aan, dan doen we hem samen!”… 
Even later komt de echtgenoot binnen. 
Echtgenoot: “En waar is die puzzel van je?” 
Blondje: “Hij ligt hier op de tafel…” 
Er valt een diepe stilte, dan een diepe zucht… 
Echtgenoot: “Oké, we pakken het als volgt aan: jij stopt alle  
cornflakes terug in de doos en ik vergeet het hele incident.”  
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Kijk voor leuke  
badmintoninfo op  

www.badmintoninfo.nl 
 
 

   

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

Sleutelhanger shuttle: 

Wil je op een snelle en makkelijke ma-
nier een leuke sleutelhanger hebben 
van een shuttle? Kijk dan snel hieron-
der! 
 
Nodig: 
 - Een veren shuttle 
 - Schaar 
 - Sleutelhanger (rondje) 
 
Wat te doen? 
Knip alle veren van de shuttle af tot net 
boven het bovenste lijmrandje. Je hebt 
dan een halve shuttle over zonder ve-
ren, maar wel met stokjes. 
Hang dit shuttletje aan een sleutelhan-
ger en je hebt iets leuks voor aan je 
fiets, jas of tas. 
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Schoenen voor badminton: 
Goed schoeisel kan veel (badminton-)blessures voorkomen. Verder zijn goede schoenen letter-
lijk de basis van het voetenwerk. Schoeisel dient: 
* een stevig hielgedeelte te hebben. Dit voorkomt enkelblessures. 
* flexibel te zijn in de voorvoet 
* enige mate schokken te dempen. Dit voorkomt hiel- en voorvoetblessures. 
* een goede pasvorm te hebben 
* ademend te zijn, zodat vocht afgevoerd kan worden. 
 
Aangezien tijdens het badmintonspel veel voor- en achterwaartse bewegingen worden ge-
maakt dient een schoen stevig te zijn op de neus en de hiel. Een schoen moet ook opgewassen 
zijn tegen zijwaartse bewegingen. Hiervoor dient er een extra versteviging aangebracht te zijn 
van de kleine teen tot de middenvoet. 
 
Tips voor het kopen van binnenschoenen (indoorschoenen): 
- Koop geen schoenen met zwarte zolen. Deze zijn in onze sporthal verboden. 
- Let op een goed beschermde neus van de schoen. Zowel op de bovenkant waar deze verste-
vigd kan zijn met extra leer of een laag suède, als op de voorkant waar dubbele stiksels aange-
bracht dienen te zijn. 
- Let op een sterke hielkap van plastic of glasfiber. Deze zorgt ervoor dat de hiel (en de voet) 
recht op de schoen blijft staan. 
- Let op een voetholteversteviging. Dit voorkomt het naar binnen zakken van de voet bij grote 
krachten op de voet. 
- Let op de aanwezigheid van enige demping. Er zit vaak een laagje schokdempend materiaal 
van 2 tot 3 mm onder de voorvoet en de hak. In sommige modellen zitten vaak air- of gelkus-
sentjes. 
- Controleer de schoen op genoeg flexibiliteit op het buigpunt tussen de middenvoet en de 
tenen. De schoen mag echter niet te soepel zijn bij het maken van een zogenaamde uitwring- 
beweging. Dit in verband met zijdelingse steun. 
- Let op een goede pasvorm. Koop de schoenen nooit te groot of te klein. Let niet alleen op de 
lengte, maar ook op de breedte van de schoen. Te kleine schoenen knellen je voeten, zodat er 
likdoorns of blauwe nagels kunnen ontstaan. Te grote schoenen leiden tot schuiven, waardoor 
blaren kunnen ontstaan. 
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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).  

- Koop schoenen aan het eind van de dag. Voeten zijn dan meer gezet, zodat een goede pas-
vorm gekozen 
kan worden 
- Koop de schoenen bij een goede sportzaak 
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DUTCH OPEN ALMERE—DE HALVE FINALE: 
Op 18 oktober trokken Maria, Johan, Marius, 
Lucie en Sylvia naar Almere om daar de halve 
finales van de Dutch Open te bekijken. Rond 
de klok van half 12 werd Marius als laatste 
opgepikt en kon de gezellige dag beginnen. 
Lekker zingen in de auto, moppen vertellen, 
even roddelen, van alles had gekund. Maar 
helaas onze animator, Marius, viel al snel in 
slaap. Zo nu en dan liet hij even weten wakker 
te zijn om zo weer weg te zakken. Natuurlijk 
was de rest zo sociaal om zich gedeisd te hou-
den. Nou, dat beloofde me een gezellige dag te 
worden! 
Vlak voor Almere was Marius er helemaal 
weer bij, het oude-dag tukje had hem hoorbaar 
goed gedaan. Hij wist wel waar de hal te vin-
den was. Over de brug straks een keer links af 
(of zo). Zullen we niet even de TomTom aan-
zetten? Maria had die immers niet voor niets 
meegnomen? Nee hoor, nergens voor nodig. 
Jullie raden het al: we hebben een bijzondere 
rondtour rond Almere gemaakt. Na toch Tom-
Tom geraadpleegd te hebben, vonden we de 
hal op een industrieterrein in aanleg. 
Ons toegangskaartje gaf ons ook het recht om 
gratis de Pasar Malam te bezoeken. De wed-
strijden waren nog niet begonnen, dus daar 
eerst maar eens een kijkje nemen. Heerlijke 
geurtjes drongen onze neuzen binnen, en na die 
lange rit lustten we best wel een bakje koffie. 
Er hing een gezellig sfeertje en we hebben alle 
exotische standjes (ik bedoel natuurlijk heel 
gewoon: de kraampjes!) bewonderd. Een leuke 

combinatie: zo’n groot toernooi met de Pasar. 
We konden die middag 10 wedstrijden bekij-
ken, zo’n acht hebben we er wel bekeken.  Ze 
waren zeer de moeite waard. Sylvia kon haar 
kinderlijk gedrag niet beteugelen en vroeg het 
Deense mixkoppel om een handtekening. Een 
vooruitziende blik naar later bleek: dit mixduo 
werd kampioen van de Dutch Open. Op deze 
pagina zien jullie de handtekening van Joachim 
Fischer Nielsen en Christina Pedersen. 
Na tussendoor nog een keer een lekker hapje 
op de Pasar gegeten te hebben en BadmintonA-
rena leeg gekocht te hebben, gingen we moe 
maar voldaan weer naar huis. 
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 Wokken 
Op zaterdag 27 sep-
tember zijn een aantal 
leden van de BCS 
gezellig wezen wok-
ken bij Wok Maxis in 
Warnsveld. Deze 
avond lag de gehele 
organisatie in de han-
den van Thea die iedereen had uitgenodigd. In 
Warnsveld aangekomen bleek de tafel nog 
bezet. Er zat helaas niets anders op dan even 
buiten te wachten tot de tafel gereed was. Na 
ongeveer een klein kwartiertje was het dan 
zover, we mochten naar binnen om gezellig 
met elkaar te gaan eten. 
Bij binnenkomst bleken wij zeker niet de enige 
gasten te zijn. Het hele pand was van voor tot 
achter gevuld met mensen. Dit maakte het er 
echter niet ongezelliger op. 
 
We begonnen de avond met een lekker kom-
metje soep waarbij je de keus had uit twee ver-
schillende soorten. Nadat iedereen een of twee 
kommetjes soep had gegeten gingen we wok-
ken. Je had keus uit allerlei soorten vlees, vis, 
groenten en andere delicatessen. Na een keuze 
gemaakt te hebben nam je je bordje gevuld met 
rauwe vlees, vis of groenten mee naar de kok. 
Deze nam het bordje aan en deed alles in een 
pan met kokend water. Na een aantal minuutjes 

koken ging het eten in een grote wokpan. Je 
had keus uit twaalf verschillende soorten sau-
zen die stuk voor stuk lekker smaakten. 
 
Na het wokken was er  nog plaats voor een 
ijsje of een kopje koffie. Nadat iedereen zijn 
buikje had gevuld keerden wij terug naar huis. 
Het was een hele gezellige avond en hopelijk 
wordt een dergelijke avond nog een keer geor-
ganiseerd. 
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Concentreer je ongeveer 30 seconden 
op de vier puntjes in het midden. Dan 
kijk je naar een lege plek (op het pla-
fond of sluit je ogen). Wat zie je dan? 
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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 

Voor diegenen die de speel-
zondagen niet in hun agenda 
hebben geschreven, hier nog-
maals de data van de speelzon-
dagen. De opgevulde data zijn 
reeds geweest. 
 
De eerstvolgende speelszon-
dag is zondag 21 december 
2008. Hier kan er gespeeld 
worden op 4 banen. Er zullen 
dan geen competitiewedstrij-
den zijn. 
 
Op data waar gespeeld kan 
worden op 7 banen wordt door 
een of meerdere teams compe-
tite gespeeld. Er zullen dan  3 
banen overblijven om vrij te 
spelen.  

Speelzondagen: 
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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 
 activiteiten@bcsteenderen.nl 

Overig... 
 
Jeugdcommissie 
 Jan Takken 
 Sylvia Breukink 
 
Redactie clubblad 
 Kerstin Takken,  
 redactie@bcsteenderen.nl 
 
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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