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VVan de voorzitter 
Paashaaskaas: 
 
We hebben enige we-
ken geleden al weer de 
Paasdagen van April 
achter ons: voor een 
aantal van ons een jaar-
lijks terugkerend festijn 
waarbij de tuin door 
een aantal zogenaamd 
volwassenen her en der voorzien wordt van 
(liefst hardgekookte dan wel chocolade) 
eieren die veelal door een aantal onweten-
de en hongerige kinderen weer teruggevon-
den moeten worden. Ogenschijnlijk een 
onschuldig iets, waarschijnlijk terug te 
voeren op een historisch gegeven, maar op 
enige afstand bekeken wel een maffe be-
zigheid met het grote risico dat een aantal 
verstopte eieren nooit meer teruggevonden 
wordt. Waarom niet gewoon direct aan die 
kinderen geven, scheelt toch een hoop ge-
doe, en schept de kans om iedereen onge-
veer gelijk te laten delen. 
 

Zelf heb ik tijdens een externet-
weedepaasdag-brunch ook een 

noviteit mogen aanschouwen 
en zelfs proeven: paashaas-
kaas. Belegen kaas gesne-

den in plakjes in de vorm van een paashaas: 
decadentie met smaak dus. Het moet niet gek-
ker worden in Nederland. 
 
Na de Pasen Koninginnedag, iets dat sinds 
mensenheugenis een volksfeestje is voor koek-
hapliefhebbers. Dit jaar zoals bekend in het 
nabije dorp Apeldoorn, maar helaas kende het 
vlak voor het middaguur een dramatisch einde 
waar werkelijk niemand rekening mee gehou-
den had: ongekend in onze geschiedenis, en dat 
had best zo mogen blijven. Volgend jaar wat 
mij betreft gewoon weer doen, we moeten ons 
dit symbool immers niet af laten pakken door 
één gek. 
 

De nieuwe maand Mei 
kent bevrijdingsdag en 
natuurlijk Hemelvaart, 
gevolgd door Pinksteren. 
Je komt bijna niet meer 
aan werken toe met al 
dat feesten. 
 

Dat feesten is in het algemeen wel een aanlok-
kelijk iets, en in dit jubeljaar helemaal op zijn 
plaats. We zijn jarig, nog niet helemaal, maar 
het komt er aan: medio december is het echt 
zover. Enerzijds een kwestie van uitzitten (het 
wordt tenslotte ook altijd weer vrijdagmiddag) 
maar anderzijds ook een kwestie van aanpak-
ken. Maria is doende om met een aantal leden 
handen en voeten aan te geven aan de voorbe-
reidingen, maar deelname van een representa-
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tief aantal andere leden is op zijn plaats. De 
aanmeldingen, iets waar tijdens de laatste le-
denvergadering om gevraagd is, lopen nog niet 
storm, maar het kan nog steeds en is zeer ge-
wenst. Dus gooi je bescheidenheid aan de kant 
en neem even kontact met Maria op, dan wordt 
het een waar collectief feest. 
 
Een feestje dat we al jaren 
vieren is de blok: wordt 
hier ieder jaar redelijk goed 
op ingetekend, dit jaar is 
het een gekkenhuis. Bijna 
alle volwassen leden nemen 
deel. Of er een directe rela-
tie is met de kredietcrisis wordt nog onderzocht 
(als je sport kan thuis de verwarming lager en 
het licht uit, douchen is gratis en met een 
beetje geluk kan je zelfs eten en drinken op 
kosten van je medeleden) maar wordt geens-
zins uitgesloten. Het generatieklooftoernooi 
heeft de lokale pers ook al in geuren en kleuren 
gehaald waarbij de hernieuwde overwinning 
van Bueno toch te denken geeft. Ik heb hem in 
een overmoedige bui al horen vertellen dat hij 
hem volgend jaar ook weer denkt te halen dus 
ik stel voor dat er volgend jaar met meer zorg 
gekeken wordt naar de samenstelling van de 
teams. 
Het seizoen wordt naar verluidt ook dit jaar 
weer afgesloten met het jaarlijkse gesubsidieer-
de GerkevanZalktournooi: inmiddels een be-
grip in de wereldwijde omgeving, en een eve-
nement dat al geslaagd is voordat het über-

haupt begonnen is. 
 
Al met al een feestelijk gebeuren dat bad-
mintonnen: een sport waar klaarblijkelijk 
muziek in zit. Ik wens jullie allen tussen 
de feestelijke onderbrekingen door nog 
heel veel sportplezier voor de rest van dit 
seizoen. 
 
 
 
Lex 

Belangrijke data: 
 
Laatste donderdag 18 juni 
Van Zalk-zondag 21 juni 
 
Start seizoen 27 augustus 
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Alsof team 1 afgelopen zondag1 maart voor de kampioenstitel ging. 
Om half 10 in de ochtend werden we met open armen (ahum) ontvangen in Didam. 
Ons team was helemaal compleet, want je speelt natuurlijk niet alleen voor de gezelligheid, je 
wilt ook graag je beste been voor zetten. 
Johan en André speelden de enkel, Johan had het zwaar maar helaas een derde set zat er net niet 
in. Kerstin en Mascha speelden ook een enkel, deze waren erg zwaar. 
Kerstin heeft er met drie sets net geen winst uit weten te halen. 
De heren dubbel verliep niet zoals we gewend waren van Johan en Jan. 
Sylvia en Kerstin speelden een goede dames dubbel, maar ook de einduitslag was niet in ons 
voordeel. Dus alle troeven werden ingezet bij de Mixen. 
Ja, ja hier zou het toch moeten gebeuren. We werden erg fanatiek aangemoedigd door de overi-
ge familieleden van de Breukink familie (Johan, Bart en Ruud) dat deed ons erg goed, maar ook 
bij de mix stond het geluk niet aan onze zijde. 
Ja ons team droop toch wel een beetje af, 8 – 0 verliezen, da’s ook wat. 
Maar zoals een sportief tegenstander altijd zegt, “jullie speelden goed en de stand is een verte-
kend beeld”. Ach wat heb je eraan…. Je verliest en dat is gewoon balen. 
Maar zo sportief als wij zijn, wij gunnen het Didam team zeker een promotie naar de 2e klasse. 
 
Op de volgende pagina een aantal foto’s die door de supporters zijn genomen tijdens de wed-
strijden. 
 
Mascha 

Laatste wedstrijd team 1: 
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Team 1   3de klasse afdeling 5 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.     Didam 14 88 

2.     Steenderen 14 72 

3.      Euro 14 64 

4.      Wehl 14 63 

5.      LBC 72 14 61 

6.     Poona 14 55 

7.     Doesburg 14 33 

8.     Pluumke 67 14 12 

Jan Takken 
Andre Saalmink 
Johan Boesveld 
Mascha Gebbink 
Sylvia Breukink 
Kerstin Takken 

Team 2   4de klasse afdeling 6 
Eindstand Gespeeld Punten 

1.    Eefde 14 89 

2.    Flash Vorden 14 69 

3.    Shuttle-up 81 14 67 

4.    Thuve 14 60 

5.    Didam 14 60 

6.    Steenderen 14 42 

7.    Phido 14 36 

8.    Hengelo 14 25 

Bueno Rutjes 
Adriaan Beulenkamp 
Marja Koert 
Lisette van der Weijden 
Sandra van Oosten 

Eindstanden competitie: 
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Team 3    5de klasse afdeling 13 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.    Varsseveld 12 73 

2.    Phido 12 55 

3.    Grol 12 52 

4.    Lochem 12 50 

5.    Steenderen 12 50 

6.    LBC 72 12 37 

7.    Didam 12 19 

Bert Wisselink 
Lex de Goede 
Wim van der Spoel 
Trudi van der Weijden 
Joke van Rooij 

Team 4    5de klasse afdeling 12 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.    Grol 10 54 

2.    Eefde 10 51 

3.    Spees Sjuttel 10 50 

4.    Euro 10 33 

5.    Steenderen 10 30 

6.    Flash Vorden 10 22 

Marius Lamers 
Raymond Geurts 
Erik Baars 
Lucie Peters 
Maria Schut 
Barbara Leerkes 
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Team R1    Z klasse afdeling 3ZB 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.    Shuttle-up 81 12 79 

2.    Steenderen  12 66 

3.    Poona 12 60 

4.    Zuidveen 12 45 

5.    Varsseveld 12 43 

6.    Phido 12 21 

7.    Seepaerd 12 14 

Gerrit Hiddink 
Stenn Hertgers 
Anja Boumeester 
Ineke Hulshof 
Monique van Bekkum 

Team Jeugd 1     U15 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.    Phido 12 69 

2.    Thuve 12 62 

3.    Didam 12 61 

4.    Poona 12 47 

5.    Seepaerd 12 38 

6.    Steenderen 12 33 

7.    Pluumke 67 12 26 

Bouke Boumeester 
Yornik Onstenk 
Tom van Wijk 
Anne Boumeester 
Hilde Jansen 
Marieke Schotman 
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     Een leuke 
toevoeging voor de    
      website?  
  Stuur het naar:  
 
info@bcsteenderen.nl 
 
 

 

Team Jeugd 2     U13 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.    Thuve 12 84 

2.    Varsseveld 12 62 

3.    Didam 12 60 

4.    Rianto 12 52 

5.    Eefde 12 36 

6.    Steenderen 12 28 

7.    Pluumke 67 12 14 

Bart van Rijswijk 
Robbin Rutjes 
Jinte Verstege 
Kevin Vonk 
Margit Holland 
Julie Zevenbergen 

Ook volgend seizoen zal de BCS deelne-
men aan de regiocompetitie. Voor de com-
petitie-indeling van het seizoen 2009-
2010, zie elders dit blad. 



TToernooicommissie 
Lucie Vos 
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Tussenstanden lentecompetitie 

Team L3   5de klasse 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.     Doesburg 8 38 

2.     Grol 8 34 

3.      Euro 7 23 

4.      Yapton 8 15 

5.      Steenderen 7 4 

Team L1   de klasse 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.     Steenderen 8 43 

2.     LBC 6 20 

3.     Rijnwaarden 7 18 

4.     Poona 6 14 

5.     Zevenaar 7 4 
Team L2   5de klasse 

Eindstand Gespeeld Punten 

1.   Doesburg 6 30 
2.   Steenderen 6 22 

3.   Poona 8 21 

4.   Ulft 8 17 

5.   Didam 6 12 

Johan  Kerstin 
Andre   Mascha 
Jan  Sylvia 

Team Lente 1 is wederom  
kampioen!!! 

Gerrit  Barabara  
Ramon  Monique 
Tom  Anja  
  Marije 

Lex  Lisette 
Marius Marja 
Raymond Trudi 

Maakt team Lente 2 
nog kans op het 
kampioenschap in 
de lentecompetitie? 
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‘t Generatieklooftoernooi 
26 maart was het weer zover. Het gene-
ratieklooftoernooi. De jaarlijkse 
westrijdjes in ons eigen clubje stonden 
om 19:00 op het punt om van start te 
gaan. Het beloofde weer een spannende 
avond te worden, net zoals het jaar 
daarvoor. Toen iedereen klaar stond en 
was ingedeeld in zijn 2-tal-team, door 
middel van de bekende dierenkaartjes, 
ging uiteindelijk de zoemer en waren de 
wedstrijdjes begonnen. Er waren ont-
zettend veel mensen en kinderen, en dit 
zorgde voor een gezellige sfeer. Ieder-
een heeft leuke (en minder leuke :P) par-
tijtjes gespeeld en er werden veel pun-
ten binnengesleept. Maar uiteindelijk 
kwam dan het spannendste moment van 
de avond langzaam dichterbij. De uitslag 
waar de meeste mensen wel naar uitke-
ken. Een beetje spanning hier en daar 
zat er wel bij, en dat mocht ook wel. 
Uiteindelijk waren er weer 2 teams die 
het voor elkaar kregen om naar voren te 
komen. Het team van Hilde Jansen en 

het team van 
Kevin Vonk. 
Alletwee de 
teams goed 
gespeeld, ma-
ja, er kan er maar een winnen, en dit 
jaar was dat het team van Kevin en 
Bueno. Zij hadden het voor mekaar ge-
kregen om de meeste punten te halen en 
de avond te winnen. Voor Kevin de eer-
ste keer, voor Bueno de tweede keer. 
Het was ontzettend leuk om mee te 
doen, helaas niet gewonnen deze keer, 
maar het was wel super gezellig. En ik 
weet wel dat ik volgend jaar weer van de 
partij zal zijn. Dus maak je borst maar 
nat!!!  
 
Yornik 
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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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Op de laatste donderdag in maart 
werd bij Badmintonclub Steenderen 
door jong en oud gestreden om de 
generatieklooftrofee. Bij het genera-
tieklooftoernooi wordt elk jeugdlid 
via loting aan een volwassen lid ge-
koppeld. Samen spelen zij vervolgens 
een aantal wedstrijden. 
 
Het toernooi werd dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd, waarbij 
voor de derde keer een supermooie 
wisselbeker de inzet was. Een beker 
die iedere speler graag een jaar op de 
kast heeft staan! De spanningen wa-
ren dan ook hoog gespannen na af-
loop van de veelal mooie partijen. 
Het ging vaak heel gelijk op, dat 
maakte het ook erg leuk om te zien. 
 
Uiteindelijk bleken maar liefst twee 
koppels alle sets gewonnen te heb-
ben: de eekhoorns (Kevin Vonk en 
Bueno Rutjes) en de ganzen (Hilde 
Jansen en Marius Lamers). Bij de 

badmintonclub heeft men sportiviteit 
hoog in het vaandel staan. Dat stimule-
ren zij door bij gelijke uitslagen het 
team met het minste verschil in punten 
te laten winnen. Als er maar weinig 
verschil in punten is dan heb je als 
team immers óf hele sterke tegenstan-
ders gehad óf je hebt heel sportief ge-
speeld. In dit geval kwam daarmee de 
wisselbeker in handen van Kevin en 
Bueno. Kevin was zichtbaar en hoor-
baar blij met 
deze overwin-
ning. Voor 
Bueno is dit het 
tweede achter-
eenvolgende 
jaar dat hij ‘met 
behulp van’ 
een jeugdlid de 
beker mee mag 
nemen. 
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 Nieuwsgierig naar de   
            actuele  
   competitiestanden?    
            Kijk op   
      www.toernooi.nl 

Op 4 en 5 april heb ik meegedaan aan het Glut-
tel toernooi in Enschede. Dit Gluttel (een krui-
sing tussen een glas en een shuttle) wordt geor-
ganiseerd door studentenbadmintonvereniging 
DIOK (Drank is onze kracht). 
 
Het Gluttel heeft ieder jaar een feestelijk thema 
waarbij ook een themafeest wordt georgani-
seerd. Dit jaar was dat thema ‘Flower Power’. 
Naast feestjes en  biertjes wordt er natuurlijk 
ook gebadmintond.  
Ik speelde mee in de spelvormen damesenkel 
en mixdubbel. In de mixdubbel speelde ik sa-
men met Vincent.  
Op zaterdag begon het toernooi. De enkel won 
ik in 2 sets, de mix verloren wij helaas in 3 
spannende sets. Omdat het een afvaltoernooi 
betrof, hebben wij dat weekeinde geen mixen 
meer hoeven te spelen.  
 
Omdat ik de enkel op zaterdag had gewonnen, 
mocht ik zondag nog een aantal enkels spelen. 
Ik won een aantal zeer spannende en moeilijke 
partijen en kwam op een gegeven moment in 
de finale terecht. Deze verloor ik helaas met  
21-18, 18-21 en 18-21. Een hele spannende en 
mooie partij, niet gewonnen maar wel een 
mooie 2de plaats. 

Naast zelf partijen te spelen heb ik geke-
ken naar andere wedstrijden waar werd 
gestreden op zeer hoog niveau. Daar-
naast nog ‘geshopt’ en gekeken naar leu-
ke shirtjes, rokjes, schoenen en rackets. 
Ik heb mij dit weekend zeer vermaakt en 
kijk dan ook uit naar het mixtoernooi op 
25 april in  ’s- Heerenberg. Verder hoop 
ik dat er nog een aantal leuke toernooien 
zullen volgen waar de BCS met een aan-
tal deelnemers aan deel zal gaan nemen. 

Kerstin 
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Jaren, maanden en weken voor haar 50ste 
verjaardag zat de bijna Sara te zeuren tegen 
team 1 of zij wel een pop zou krijgen van 
haar teamgenootjes. Deze teamgenootjes 
vonden het echter maar onzin, een pop? 
Nee die zou er toch zeker niet komen. De 
bijna Sara vond dit toch maar niets en was 
dusdanig teleurgesteld dat zij had besloten 
om te blijven zeuren en te zeuren. 

De teamgenootjes hadden ondertussen heel 
stiekem wel wat verzonnen, een grote Sara 
op een wasmachine en een leuk spandoek 
waar een tekst op stond geschreven. Het 
schrijven van dit spandoek ging echter niet 
heel vlekkeloos, de dame die met op het 
spandoek schreef, bleek met haar gedach-
ten bij een heel ander woord dan dat ze aan 
het schrijven was. Dit resulteerde dan ook 
in een foutief geschreven woord. Gelukkig 
kon dit toch nog op tijd worden veran-
derd… 

Op 1 maart was het dan zover, de pop zou 
geplaatst worden. Na veel gestuntel, getrek 
en geduw stond de 4 meter hoge Sara dan 
eindelijk op de oprit van de bijna Sara. 

Voor zich hield de Sara een leuke tekst waarop 
stond: 

Hoera, hoera, hoera 
Het is raar waar maar waar 
Sylvia 50 jaar 
Al dat vragen om een pop te maken 
Heeft dan toch geresulteerd om de volgende te 
plaatsen 

Nadat de pop goed en wel was geïnstalleerd 
werd de bijna Sara naar buiten geroepen. De 
verrassing was groot gezien de bijna Sara niet 
verwachte dat er een pop geplaatst zou worden. 
Nadat Sara de pop had bekeken, gelezen en 
geknuffeld hebben wij nog even gezellig ge-
borreld. Het was een 
zeer geslaagde 
avond. Op 2 maart 
was de bijna Sara 
dan eindelijk Sara. 
Helaas heeft de pop 
niet lang kunnen 
staan, maar Sara zal 
het vast niet verge-
ten. 

Team 1 

Een verrassing voor Sara….. 
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Op 18 december jl. werd als afslui-
ting van het badmintonjaar 2008 
wederom een invitatietoernooi ge-
houden. 60 Personen hadden zich 
(al dan niet vrijwillig) gemeld om 
aan het toernooi deel te nemen.  
In 6 poules van elk 10 personen 
werden in totaal 63 wedstrijden ge-
speeld van elk ca. 15 minuten.  De 
standen werden opgeschreven en 
men had tussendoor tijd om even bij 
Constance een drankje te gebruiken. 
Het was dan ook een gezellige druk-
te van belang in de sporthal. 
 
Ondertussen werden de vele inge-
brachte prijsjes (bijna 100!) voor de 
verloting uitgespreid over de biljart-
tafel.   
Bij het aanschouwen van al die 
mooie prijsjes was het niet moeilijk 
meer de leden en geïnviteerden zo-
ver te krijgen een flink aantal loten 
te kopen.  

Lex bedankte Raymond en Jan 
voor hun hulp bij de training van 
de jeugd en Kerstin werd behal-
ve voor haar assistentie bij de 
jeugd ook bedankt voor het ma-
ken van het clubblad. Vele vrije 
uurtjes zijn nodig om zo’n mooi 
clubblad te maken! 
 
Bij het vertrek kon iedereen nog 
een kleine attentie mee naar huis 
nemen.  
Het was, evenals voorgaande 
jaren, een hele gezellige avond.  
 
Maria 
 
 
(Op de voorkant van dit clubblad staan een 
aantal mooie foto’s die de gezelligheid 
van dit toernooi tonen) 

Invitatietoernooi 2009 
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He, jij daar! 
Hallo, jij daar, ja jij daar, jij doet toch ook mee?!!! 
 
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij het aan-
staande lustrumjaar dat in december start. In dat verband is een aantal evene-
menten genoemd (zie hieronder) die voorafgaand aan en in het jubileumjaar zullen 
plaatsvinden. Ook is gesteld dat de kleine evenementencommissie onder leiding van 
Maria wel druk doende is om op hoofdlijnen de voorbereidingen te verzorgen, maar 
daar waar het feest van ons allen is ook gaarne gebruik wordt gemaakt van de 
(overigens beperkte) inspanningen en (onbeperkte) deskundigheid van de andere 
leden. Het verzoek is gedaan om je aan te melden bij Maria, maar tot op heden is 
dat helaas een uitermate overzichtelijk aantal geweest. Bij deze dus een her-
nieuwde oproep: geef je op, spreek je eventuele voorkeur uit en laten we er samen 
een mooi jaar van maken!! 
Alvast bedankt, mede namens Maria!! 
 
Lex 
 
Lijst van evenementen: 
 
Invitatietoernooi- start jubileumjaar  
Jubileumlied 
Jubileumboekje 
Generatieklooftoernooi 
Feestavond  
Feestkamp jeugd  
Oud-leden toernooi  
Invitatietoernooi – sluiting jubileumjaar  
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GREET PIETERSE TOERNOOI ‘S-HEERENBERG 

Op 25 april 2009 is de BCS met 12 personen 
(Bueno, Sylvia, Erik, Ineke, Anja, Sjoerd, Mo-
nique, Gerrit, Andre, Mascha, Jan en Kerstin) 
afgereisd naar ‘s-Heerenberg om deel te nemen 
aan het Greet Pieterse mixtoernooi.  
 
Het was een erg gezellig toernooi waarbij er 
zeer spannende partijen werden gespeeld. Zelfs 
de 29-30 ontbrak niet. Helaas viel de BCS niet 
in de prijzen.  
 
Gedurende het toernooi is er een schriftje rond-
gegaan waar iedereen wat in kon schrijven. Zie 
hier de resultaten. 
 
We gingen naar ‘s-Heerenberg voor het Greet 
Pieterse mixtoernooi en…… 
 
- We speelden bagger, ver beneden niveau 
maar niet heus. Het was ontzettend leuk. Er 
kan er maar 1 winnen en wij waren dat….niet, 
maar niet getreurd, de volgende keer zijn wij 
aan de beurt, toch? 
 
- Met ons, Erik en Ineke ging het al niet veel 
beter maar we hebben nog 2 wedstrijden te 
gaan. 
 
- Jan en Kerstin houden het spannend. Van de 
3 wedstrijden 3 gelijk, nu nog 2 wedstrijden. 
Hoe zullen deze verlopen? 

 
- Monique en Gerrit hopen de stijgende 
lijn door te zetten in de 2 volgende wed-
strijden. Slowstarters als wij zijn, ging de 
1ste wedstrijd met 2-0 verloren. Zoals 
vaker denken we de tegenstanders wel te 
kunnen hebben, maar gaan we aan onze 
eigen fouten (en onrust) ten onder. De 2de 
wedstrijd ging met 1-1 (24-22 verloren in 
de 1ste set, SHIT!) al veel beter. We gaan 
ervoor! 
 
- Boh Boh, 2,5 uur wachten tot de  volgen-
de wedstrijd...das lang! Maar het is heel 
gezellig dus we komen de tijd wel door! 
Verder spelen we niet al te best maar we 
hebben wel veel lol samen! Ouwehoeren 
en tegen een shuttle slaan!!! 
 
- Zitten ff te rusten en wat blijkt: Steende-
ren heeft de halve supermarkt meegeno-
men. Er komt van alles uit de tassen te 
voorschijn. Volgens mij zijn wij hierin wel 
de overwinnaars. 
 
- Zwart, rose, blauw, wit, rood, wit. We 
weten het niet. Welk shirt is leuk. Spelen 
we volgend jaar in hetzelfde team? Ja, ja 
we maken ons niet alleen druk om de wed-
strijden die wij spelen, maar ook over hoe 
we eruit zien volgend seizoen. Maar we  
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zitten niet op 1 lijn. Meneer van de shop doet 
goede zaken met de Steenderense badmin-
tonners in de buurt. De wedstrijd van Jan/
Kerstin tegen Andre/Mascha was een super 
pot! Niet praten tussendoorn, niet kletsen. 
Nee serieus te werk gaan. Het is uiteindelijk 
1-1 geworden.  
 
- Zouden ze hier ook herfstbok uit de tap 
hebben? De koffie is in ieder geval lekker. 
Bier, bier, bier……. 
 
 
Eindstanden: 
 
Poule D: 
3de: Gerrit en Monique 
8ste Sjoerd en Anja 
 
Poule C: 
12de: Erik en Ineke 
 
Poule B: 
5de Andre en Mascha 
8ste: Jan en Kerstin 
9de: Bueno en Sylvia 
 
 
Na de vele spannende partijen bestond er de 
mogelijkheid om nog te eten van een heerlijk 
buffet dat voor ons klaarstond. Gedurende 
het eten speelde een zeer goede band ver-
schillende nummers. Met name Jan was erg 
enthousiast over de jonge zangeres. Om Jan 

zijn vreugde helemaal compleet te maken heeft 
Sylvia, voor Jan, een handtekening van deze 
zangeres gehaald. Zie hier het resultaat: 
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Teamuitje team 1 
Na een lentespel in de sport op 17 mei, met een 
overwinning van  5-1, (alleen Sylvia en Kerstin 
verloren de dubbel met 24-26 in de derde set) 
is team 1 wederom kampioen geworden. Het 
kampioenschap kon dus worden gevierd. Wij 
zijn op de fiets, o nee, toch met de auto, naar 
Zutphen vertrokken. Gelukkig was Jolande, de 
aanstaande vrouw van Andre zo lief om ons 
weg te brengen. Wij zijn begonnen met een 
biertje op het terras. Dit varieerde van ‘Blond’, 
‘Liesje’, ‘Fikkie’ tot een ‘Droge nap’, en na-
tuurlijk een Safari met ijs. Ja, Sylvia houdt niet 
van bier maar ze gaat wel mee naar de bier-
proeverij. Sylvia heeft zich goed aangepast en 
heeft zelfs de proeverij meegedaan. Iets wat 
hele gekke bekken opleverde…. 
 
Even wat inhoud: 
Blond: 6,8 % = een enkelvoudige storting. De 
vrouw van de eigenaar is blond en haar naam is 
Elise. Dus Mascha heeft de hele avond ’Liesje’ 
gedronken. Kerstin dronk Jan en Johan onder 
de tafel met het ’Broedertje’. Opmerkelijk is 
dat het boeren bij de ’boeren’ hoort. 2 van de 3 
dames (S en M) waren aan het boeren van het 
bier. Het eten was goed, bij sommigen een 
beetje koud. Ach, het is moeilijk om eerlijk te 
zijn. Toch grappig dat sommigen toch stilval-
len na een aantal biertje. Ligt het aan het bier 
of zijn ze te verliefd? Na het toetje kwam de 
zware drank op tafel. De rimpels, leeftijd en 
massage ontbraken niet.  

Mascha heeft om het uur een rookpauze 
nodig gehad! Tja, je moet toch wat om het 
nicotinepeil op  ‘peil’ te houden. Om beur-
ten mogen de teamleden mee voor een pri-
vémomentje met ons blondje zonder krul-
len. Alleen Jan voelt zich een beetje bena-
deelt als blijkt dat Johan en Sylvia minstens 
6 a 7 minuten rookpauze meededen terwijl 
Jan maar 2 minuten mocht. Bij het vierde 
sigaretje krijgt hij een herkansing en mag 
hij voor de 2de keer mee. Ja hoor!! Wat 
wordt daarbuiten op het terras allemaal be-
sproken?? Dat vragen wij ons af…. 
 
Mascha en ik (Jan) weten het wel, maar we 
zeggen het lekker niet.  
 
Jan en Mascha weten echter niet dat de rest 
van de teamleden binnen, alles, maar dan 
ook alles doorgebrieft krijgen…… 
 
Na deze geslaagde avond met veel alcoholi-
sche versnaperingen stond onze taxi klaar. 



Notulen ALV 2009 
 

TToernooicommissie 
Lucie Vos 

262626   

 
 
 
Anja Boumeester meldt dat er, vanwege 
haar verjaardag van afgelopen maandag, 
appeltaart en cake staat voor iedereen. Dit 
wordt met een spontaan gezongen ‘Lang 
zal ze leven’ door de vergadering ontvan-
gen. 

Vanuit het bestuur wordt gemeld: 
Er is een vraag binnengekomen of het 

mogelijk is om bijvoorbeeld een 
kwartaalabonnement aan iemand 
cadeau te doen. Dit kan dan bij-
voorbeeld gebruikt worden als je 
weet dat iemand wel interesse 
heeft maar net de stap niet durft te 
zetten en mogelijk ook financieel 
niet meteen een jaar vast wil zit-
ten. Hierover worden even de me-
ningen gepeild. Uitkomst is het 
advies om dan iemand te advise-
ren om met ingang van een nieuw 
seizoen (aug-sept) lid te laten wor-
den om vervolgens vóór 15 no-
vember weer op te zeggen. 

Vanuit het secretariaat meldt Sylvia 
Breukink dat het tegenvalt om 
steeds weer verslagen van activi-
teiten te maken voor de website. 
Zij betrapt zich er op dat de foto’s 
doorgaand nog wel geplaatst wor-
den maar dat een verslag dan ont-
breekt. Als er mensen zijn die het 
leuk vinden om stukjes voor de 

 

 
Notulen de Algemene Ledenverga-
dering Badmintonclub Steenderen, 
gehouden op donderdag 19 februari 
2009 in de kantine van de sporthal 
“t Hooge Wessel”. 
 
Aanwezig:
Het bestuur en 22 leden (presentielijst 
is bij vergaderstukken opgeslagen) 
Afwezig met kennisgeving:  
Joke van Rooij, Raymond Geurts, 
Lisette van der Weijden en Ineke Huls-
hof 
 
Opening 
Onder het genot van een kopje koffie 
opent de voorzitter om 20.05 uur deze 
ledenvergadering. Hij heet iedereen 
van harte welkom. Hij stelt vast dat er 
een zeer goede opkomst is.  Hij be-
looft zijn best te doen om de vergade-
ring 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 worden, dit 
blijkt niet het geval. Daarmee is de 
agenda vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Op de vraag of er leden zijn die mede-
delingen hebben komt één reactie:  



website te schrijven dan is haar 
dat meer dan welkom. Op de 
vraag of bekend is hoeveel bezoe-
kers de website trekt kan ze mel-
den dat dit er gemiddeld 27 per 
dag zijn. De statistieken zijn van-
daag uitgedraaid en liggen ter in-
zage voor wie belangstelling 
heeft. 
Verder geeft zij nog eens aan dat 
er veel informatie (Clear!, Toer-
nooien) via verzendlijsten wordt 
toegezonden. Als iemand bepaal-
de informatie niet hoeft te ontvan-
gen dan is een mailtje sturen vol-
doende om uit de verzendlijst ge-
haald te worden. 

Verder blikt de voorzitter kort terug op 
het afgelopen jaar. Het jaar is ei-
genlijk rustig maar positief verlo-
pen. Daar waar andere verenigin-
gen kampen met terugloop van 
het ledenaantal is er bij ons spra-
ke van stabiliteit tot lichte groei. 
Dit hebben we mede te danken 
aan de ledenwerfacties en het 
regelmatig schrijven van een arti-
kel voor de lokale media. De vere-
niging telt momenteel 63 leden 
waarvan 20 jeugdleden. 

 
Notulen van de ALV d.d. 14 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. 
Alex Rijkaart en Sandra van Oosten 
hadden zitting in de kascommissie. De 
kascommissie verwoordt hun bevin-
dingen. Het was leuk en ook gezellig, 
maar waar het natuurlijk om gaat: de 
cijfers waren overzichtelijk, duidelijk en 
netjes uitgesplitst. Op vragen kwam 
een duidelijk en begrijpelijk antwoord. 
Geen enkele reden om geen handte-
kening onder de cijfers te plaatsen. De 
vergadering ontvangt dit met applaus 
voor de penningmevrouw.  
 
Benoeming nieuwe Kascommissie 
Sandra heeft voor het tweede jaar 
deelgenomen aan de kascommissie 
en voor haar wordt dus een nieuw lid 
gezocht. Esther Staal biedt aan vol-
gend jaar met Alex de cijfers te willen 
controleren. Voor volgend jaar bestaat 
de kascommissie daarmee uit Esther 
Staal en Alex Rijkaart. 
 
Financieel overzicht 2008 / begro-
ting 2009 
Helaas blijken de cijfers, die normaal 
ter inzage op de tafels liggen, nog bij 
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verzorging van ons clubblad ver-
vangt of repareert zij alle rackets 
op geheel vrijwillige basis waar-
door de volledige opbrengst in de 
clubkas stroomt. In 2008 heeft zij 
toch al zo’n 15 rackets onder han-
den gehad. Een applaus voor 
Kerstin is hier helemaal op zijn 
plaats. De voorzitter merkt nog op 
dat het bestellen via de club een 
win-win situatie is voor beide kan-
ten. De prijzen liggen zeker onder 
de prijzen in de winkel en de 10% 
korting die de club ontvangt wordt 
ook nog eens gedeeld met de be-
steller.   

Vanuit de vergadering worden een 
aantal vragen gesteld met betrek-
king tot de weergave van de in- en 
verkopen van artikelen bij Badmin-
tonArena. Dat dit in verschillende 
posten wordt weergegeven komt 
vooral doordat er zowel via kas als 
via de bank betalingen worden 
ontvangen. Ook wordt gevraagd 
waarom de inkomsten uit verko-
pen en bespanningen niet begroot 
wordt voor 2009. Hiervan geeft het 
bestuur aan dat het niet in te 
schatten is wat deze posten zullen 
gaan doen. Nu worden veel rac-
kets besteld en bespannen, op 
een gegeven moment is iedereen 
ook weer voor een paar jaar voor-
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de secretaris thuis op tafel te liggen. 
Er wordt snel een aantal kopien ge-
maakt zodat de leden de cijfers kun-
nen bekijken.

Voorafgaand aan de bespreking 
meldt de voorzitter dat on-
danks de economische crisis 
het bestuur heeft gemeend de 
trainer toch een forse salaris-
verhoging (verhoging van be-
zoldiging zoals onze ambtelij-
ke secretaris dat pleegt te 
noemen) toe te kennen. Ech-
ter daaraan wordt dan wel een 
contract voor tenminste 2 jaar 
gekoppeld. Onder het toe-
ziend oog van iedereen en 
een fotocamera wordt het 
‘wurgcontract’ door de trainer 
met een brede grijns onderte-
kend. 

Verder merkt de voorzitter op dat 
uit de overzichten blijkt dat we 
met het bestellen van materia-
len voor leden en het bespan-
nen van rackets in eigen be-
heer, een leuke extra inkomst 
hebben gerealiseerd. Ui-
teraard is de bespanmachine 
er nog niet uit maar dat zou 
best dit jaar al voor elkaar 
kunnen zijn. Hardop vraagt hij 
zich af of het niet tijd wordt 
ook Kerstin een bindend con-
tract voor te leggen. Naast de 
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zien. Het bestuur ziet de uiteinde-
lijke opbrengst liever als een mee-
valler op de begroting. 

De penningmevrouw meldt dat de post 
‘toernooikosten’ op de begroting 
van 2009 terugkomt als 
‘clubactiviteiten’.  

Tot slot worden de jubileumkosten 
besproken. Op de begroting is hier 
slechts € 300,- opgenomen. Het 
25-jarig bestaan van de club is op 
donderdag 17 december 2009 een 
feit. Voor die dag wordt ook iets 
georganiseerd en daarvoor is de-
ze post opgenomen. In 2010 zul-
len nog een aantal activiteiten 
t.g.v. het jubileum gepland wor-
den, de kosten daarvoor zullen 
dus op de begroting voor 2010 
opgenomen worden. Op de vraag 
of er voor dat jaar dan geen reser-
vering voor de kosten gedaan 
moet worden, is het antwoord dat 
er voldoende liquide middelen zijn 
om activiteiten te organiseren. 

De vergadering staat na beantwoor-
ding van de vragen achter de begro-
ting waarmee deze vastgesteld is. 
 

Vaststelling contributie 2010 
We hebben in het verleden met elkaar af-
gesproken jaarlijks gezamenlijk vast te 
stellen of verhoging van de contributie ge-
wenst is. De voorzitter wijst er op dat de 

spaarrekening voldoende ruimte biedt 
om eventuele tegenvallers op te van-
gen. Het negatieve saldo op de begro-
ting voor 2009 valt mogelijk erg mee. 
Afgelopen jaar was ook een negatief 
saldo begroot, het jaar is toch positief 
afgesloten.
Op de vraag van de voorzitter of ie-
mand het noodzakelijk vindt de contri-
butie te verhogen, geeft Marius Lamers 
aan dat afhankelijk te vinden van de 
verwachting of wij met het jubileumjaar 
zoveel denken in te teren dat daarna 
een forse verhoging noodzakelijk is. 
Dan ziet hij liever nu een kleine verho-
ging en eventueel in 2010 nog een klei-
ne verhoging. Dit is niet het scenario 
waar het bestuur vanuit gaat. Vanuit de 
vergadering wordt ingebracht dat het 
dan ook mogelijk is om een bijdrage 
voor de jubileumactiviteiten te vragen. 
Niemand geeft daarop aan de contribu-
tie te willen verhogen. Daarmee blijft de 
contributie voor de jeugd € 65,- bedra-
gen, voor de senioren € 130,- en voor 
een duo-lidmaatschap € 175,-. 
Het bestuur legt nog een andere vraag 
voor: er is een vraag of wij ook iets als 
een ‘ploegenlidmaatschap’ kennen of 
willen gaan bieden. Er zijn binnen 
Steenderen mensen die in ploegen-
dienst werken en dus bij voorbaat we-
ten niet altijd te kunnen spelen. Mogelijk 
dat je met een korting deze mensen 



worden):  
1 team in de derde klasse, spelend op 
zondag 
1 team in de 4e klasse, spelend op donder-
dagavond 
1 team in de 5e klasse, spelend op zondag
Kirsten ter Horst en Bert Wisselink hebben 
zich als reservespelers opgegeven. Bij 
voorkeur worden zij het eerst gevraagd 
als een invaller nodig is. 
Omdat de blokcompetitie niet mag lijden 
onder de deelname aan de lentecompetitie 
is er dit jaar voor gekozen om slechts één 
team op donderdagavond te laten spelen. 
De wedstrijden worden dan op slechts één 
baan gespeeld. Dit mag geen problemen 
opleveren omdat er maar 6 partijen (1xHD, 
1xDD en 4xMix) gespeeld worden in plaats 
van 8. 
 
Op de indeling komen verder geen reac-
ties waarmee wordt aangenomen dat deze 
akkoord is. 
 
Voor de competitiecommissie voor ko-
mend seizoen wordt elk jaar één lid ge-
zocht ter vervanging van een zittend lid. 
Omdat Stefan geen lid meer is, wordt voor 
hem een nieuw commissielid gezocht. 
Marja Koert meldt zich hiervoor spontaan 
aan. Waarvoor dank. Binnenkort kan 
iedereen weer zijn belangstelling voor de 
competitie kenbaar maken. De competitie-
commissie gaat daar weer mee aan de 
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een lidmaatschap kunt bieden. Hierover 
wordt wat over en weer gepraat wat dui-
delijk maakt dat de vergadering hier niet 
echt iets in ziet. Er zijn ook binnen het 
huidige ledenbestand mensen die met 
enige regelmaat op de donderdagavond 
moeten werken.  
 
Evaluatie regeling ‘tijdelijke stop’ 
Vorig jaar de ‘tijdelijke stop regeling’ op 
onderdelen aangepast. De penningme-
vrouw geeft aan dat deze manier van 
werken beter bevalt en dat onverwachte 
tegenvallers hiermee beperkt zijn. Mo-
menteel maakt maar één persoon ge-
bruik van de regeling. Besloten wordt de 
aanpassingen definitief door te voeren.  
 
Competitie 
André Saalmink (competitieleider) meldt 
dat alle teams zich zo’n beetje in de 
middenklasse van de poule begeven. 
Alleen het eerste team en de recreanten 
staan momenteel op een tweede plaats. 
Lentecompetitie: de proef van vorig jaar 
wordt voortgezet in een reguliere lente-
competitie. Het bestuur heeft de interes-
se hiervoor weer geïnventariseerd: 3 
teams van elk 6 of 7 personen zullen 
aangemeld worden. Vervolgens is de 
competitiecommissie verzocht te kijken 
naar een mogelijke indeling. Hun voor-
stel wordt doorgenomen (uitdraai daar-
van zal bij deze notulen opgeslagen 
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slag. 
Jeugdcompetitie: de indeling van de pou-
les is bij de jeugd vrij problematisch. Door 
beperkt aanbod van deelnemers lopen 
techniek en leeftijd sterk uiteen. Ondanks 
een 7e plaats voor beide jeugdteams is er 
een heel goede prestatie neergezet! De 
jeugd die meespeelt in de competitie zie je 
snel groeien in kwaliteit.  
 
Training 
Jan geeft aan het nog steeds leuk te vin-
den om de training te verzorgen. Hij geeft 
aan dat trainen geen verplichting is. Maar 
door het wisselende aantal deelnemers is 
het wel lastig de training goed af te stem-
men. Volgend seizoen zal de leden daar-
om gevraagd worden of zij in principe 
(wekelijks) mee willen trainen of niet. Op 
basis daarvan kunnen de groepen moge-
lijk makkelijker ingedeeld worden. Er wordt 
ook aandacht gevraagd voor de aanvangs-
tijd van de training. Vaak is Jan net klaar 
met de verdeling van mensen op de baan 
en het bepalen van de oefening als er nog 
weer gegadigden bij komen. Met de zoe-
mer wordt steeds het begin van een trai-
ning aangegeven. 

- Ramon Kelderman geeft aan dat een 
warming-up heel belangrijk is. Er zijn 
maar een paar leden die een warming
-up uitvoeren. Op de vraag of leden 
voor een warming-up bij hem mogen 
aankloppen volgt een welkom ‘ja’.  

Vanuit de jeugdtraining meldt Sylvia dat 
Jan en zij de jeugdtrainingen nog graag 
en met plezier verzorgen. Dit komt me-
de door de spontane en ruime aanwe-
zigheid van jeugdbegeleiders. Zo zijn 
op dit moment Kerstin Takken, Ray-
mond Geurts, Jurjen Geurts en Gerrit 
Hiddink nagenoeg elke week van de 
partij. Dit jaar is gestart met een extra 
half uur warming-up en conditietraining. 
Raymond Geurts verzorgt dit halve uur 
op een hele leuke en professionele wij-
ze. Dit werpt duidelijk vruchten af waar 
het gaat om de conditie van de jeugd. 
Tot slot wordt gemeld dat 3 jeugdleden 
dit seizoen gestart zijn (1 van hen is 
ondertussen gestopt) met het volgen 
van trainingssessies voor talentvolle 
jeugd uit de regio. Deze trainingen wor-
den op de vrijdagavond in Doesburg 
gegeven.  
 
Activiteiten 
Seizoen 2007-2008 is met de Gerke 
van Zalk zondag afgesloten. Dit werd 
een geslaagde dag. Voor de interne 
mens werd gezorgd door middel van 
een brunch. Constance (‘onze kan-
tinedame’) wist een heerlijk, oogstrelen-
de brunch op tafel te zetten. Minpuntje 
was dat een behoorlijk aantal leden in 
de laatste week en zelfs op de laatste 
dag nog afzegden. Dit noodzaakt de 
organisatie om voortaan vooraf deelna-
megeld te innen.  
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Het invitatietoernooi in december was 
weer een succes. Er waren 54 deelne-
mers. Maria bedankt iedereen nog voor 
het aanbieden van de prijsjes. Het blijft 
altijd een feest, die verloting. 
- In januari zijn met behulp van een aantal 
leden in het dorp Steenderen flyers rond-
gebracht.  

-Op 2 april start de interne blokcompetitie 
weer. Zodra er goed zicht is op het aantal 
deelnemers zal Maria starten met het 
indelen van de wedstrijden.  

-In augustus zullen weer flyers rondge-
bracht worden. Dit keer in de kernen bui-
ten Steenderen (Olburgen, Baak, Bronk-
horst, Toldijk, Wichmond en Drempt). 
Esther Staal, Lucie Peters, Monique van 
Bekkum, Sandra van Oosten, Gerrit Hid-
dink, Anja Boumeester en Sylvia Breu-
kink melden zich aan om te helpen. 

Jeugdactiviteiten 
-Het jeugdinvitatietoernooi van afgelopen 
januari heeft weer 1 nieuw ‘ouder-lid’ op-
geleverd:  Marion Holland (moeder van 
Margit). 

-Donderdag 26 maart wordt van 18.30 uur-
20.00 uur weer het generatieklooftoernooi 
gehouden. Hiervoor zal weer een lijst 
rondgaan en opgehangen worden. We 
hopen weer op voldoende deelname van-
uit de senioren. 

-Verder natuurlijk in de maanden april, mei 
en juni de jeugdkampioenschappen. 

-Het weekend van 6 en 7 juni gaat de 
jeugd weer op kamp. 

-Mogelijk van het najaar weer een bezoek 
aan een (inter)nationaal kampioenschap. 
 

Jubileumjaar 
Zoals gemeld is het op 17 december 2009 
al weer 25 jaar geleden dat oprichtings-
vergadering voor BC Steenderen is ge-
houden. Vorig jaar is een enthousiast 
groepje samengesteld die wel als activitei-
tencommissie (AC) aan de slag wilde. Zij 
zijn aan de slag gegaan met het beden-
ken van activiteiten t.b.v. het jubileumjaar. 
Dit clubje bestaat op dit moment uit de 
leden: Adriaan Beulenkamp, Mascha 
Gebbink, Anne-Maartje de Goede, Lex de 
Goede, Bueno Rutjes, Trudi van der Weij-
den en Maria Schut. Het bedenken van 
activiteiten wil niet zeggen dat ook alles 
door deze leden uitgevoerd moet worden. 
Zij kunnen daar heel goed de hulp van 
meerdere mensen bij gebruiken. Meld je 
daarom aan om bij één of meerdere activi-
teiten mee te helpen. Als mogelijke activi-
teiten worden genoemd (tussen haakjes 
vind je een eventuele contactpersoon bij 
wie je je kunt melden) : 
-invitatietoernooi 17 december 2009: de 
opening van het jubileumjaar 

-iets rondom het oprichtingsbestuur en 25 
jarige leden 

-toernooi voor leden en oud-leden (Maria 
en Sylvia) 

-feest/thema-avond op 8 of 29 mei 2010. 
Een DJ is al beschikbaar (Bueno en Ma-
scha) 
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-hoe gaan we de buitenwereld erbij betrek-
ken, denk aan: 
- sponsoren zoeken 
- ledenwerfactie 
- kranten/bladen informeren (Lex/Kerstin)
- boekje: jubileumnummer maken (Kerstin 
en alle leden) 

- website ‘pimpen’ (Sylvia) 
-veiling houden (veilingmeester mogelijk 
Hans Geurts?) 

-jubileumlied (Gerrit Hiddink  en Gerke van 
Zalk?) 

- het laten bedrukken van T-shirts, met de 
mogelijkheid deze bijvoorbeeld te verko-
pen. Hiermee is Bueno al aan de slag ge-
gaan. 
- ook voor de jeugd zal een feestavond en/
of –middag georganiseerd worden en 
mogelijk komt er een themakamp 
(Mascha) 

 
De leden zullen vanaf september 2009 
‘warm gemaakt worden’ voor het jubile-
umjaar. 
Al met al veel leuke ideeën. Draag je 
steentje bij en meld je aan om te helpen. 
Algemeen contactpersoon voor de AC is 
Maria Schut. 

 
Bestuursverkiezing 
Dit jaar stond Monique van Bekkum als 
aftredend en herkiesbaar te boek. Moni-
que wordt met luid applaus herbenoemd 
in de functie van penningmevrouw (hoe 

kan het ook anders na de lovende woor-
den van de kascommissie?) 

 
Rondvraag 
In de rondvraag komt alleen de vraag of er 
naast Stefan Jansen nog meer leden heb-
ben opgezegd. Zo wordt bijvoorbeeld Ton 
van Driel al enige tijd gemist. Het bestuur 
kan melden dat Ton zeker nog lid is. In de 
winter schaatst Ton (o.a.) heel veel en dat 
is ‘op zijn leeftijd’ genoeg �. Begin januari 
heeft Ton nog laten weten eind maart weer 
present te zijn en daarbij deed hij de harte-
lijke groeten aan iedereen! 
Naast Stefan Jansen heeft Yvonne Men-
nink de club ook verlaten. Dit in verband 
hardnekkige blessures. Otto van Nispen 
en Wendy van der Meulen zijn ook geen 
lid meer. 
 
Sluiting 
Voorlopig wordt de volgende ledenverga-
dering vastgesteld op 18 februari 2010. 
Uiteraard afhankelijk van het wedstrijd-
schema in de competitie.  
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter om 21.45 uur de vergadering. 
Hij bedankt daarbij iedereen voor de 
komst, de inbreng en het ‘uitzitten’ van 
deze vergadering.  
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TEAMINDELING SEIZOEN 2009-2010: 

TEAM 1: 3de klasse, speeldag thuiswedstrijden: zondag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Bueno Rutjes 820860 0313-841565 

Jan Takken 199634 0575-451555 

Johan Boesveld 711400 0575-452613 

Kerstin Takken 742316 0575-451555 

Mascha Gebbink 572880 0575-547375 

Sylvia Breukink 637637 0575-452306 

Invaller:  Wim van der Spoel           837502                 0575-452736 

TEAM 2: 4de klasse, speeldag thuiswedstrijden: donderdag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Adriaan Beulenkamp 505374 0575-470861 

Andre Saalmink 549343 055-5422798 

Erik Baars 731472 06-12997379 

Lisette van der Weijden 725494 024-3295445 

Marja Koert 482391 0313-471869 

Sandra van Oosten 636155 0575-450412 

Invaller:  Wim van der Spoel           837502                 0575-452736 
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TEAM 3: 5de klasse, speeldag thuiswedstrijden: donderdag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Bert Wisselink 155056 0575-451798 

Lex de Goede 649675 0575-451171 

Raymond Geurts 725572 004921914699262 

Joke van Rooij 199623 0575-451867 

Maria Schut 537041 0575-452101 

Trudi van der Weijden 199647 0575-451626 

Invaller: Gerke van Zalk                      819153                  0575-540574 

Invaller: Kirsten ter Horst                    824283                  0314-843344 

TEAM 4: 5de klasse, speeldag thuiswedstrijden: zondag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Gerrit Hiddink 819956 06-83251395 

Marius Lamers 465775 0575-441244 

Barbara Leerkes 813332 0575-549797 

Esther Staal 812054 0575-450006 

Lucie Peters 725574 0575-842767 

Marije Knol 725574 0575-842767 

Invaller: Gerke van Zalk                      819153                  0575-540574 

Invaller: Kirsten ter Horst                    824283                  0314-843344 
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TToernooicommissie 
Lucie Vos 

TEAM R1: recreantenklasse, speeldag thuiswedstrijden: donderdag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Ramon Kelderman 838355 0575-450515 

Stenn Hertgers 816217 0575-545431 

Angeline Jansen 837247 0575-452286 

Ineke Hulshof 505375 0575-452029 

Monique van Bekkum 752113 0575-442094 

Invaller: Jeroen Geurts 848658 0575-452137 

Invaller: Maikel Harmsen 845142 0575-450321 

Invaller: Marion Holland 847171 0575-470359 

TEAM R2: recreantenklasse, speeldag thuiswedstrijden: zondag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Armijn van Roon 849485 06-24760312 

Sjoerd Lentjes 843598 0316-529616 

Tom van Wijk 752116 0575-450507 

Marcella Utermolen 849670 0575-842808 

Thea Hazelhoff 808187 0575-527132 

Invaller: Jeroen Geurts 848658 0575-452137 

Invaller: Maikel Harmsen 845142 0575-450321 

Invaller: Marion Holland 847171 0575-470359 
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TEAM J1: speeldag thuiswedstrijden: zondag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Yornik Onstenk 829834 0575-452286 

Bouke Boumeester 808188 0313-475314 

Anne Boumeester 829835 0313-475314 

Marieke Schotman 840814 0575-452092 

Invaller: Hilde Jansen 805831 0575-452562 

Invaller Kevin Hetterscheid 843596 0575-470668 

TEAM J2: speeldag thuiswedstrijden: zondag 

Naam: Bondsnummer Telefoon 

Jinte Verstege 829833 0313-471902 

Kevin Veenhuis 848429 0575-452385 

Kevin Vonk 837249 0313-841565 

Margit Holland 831952 0575-470359 

Cindy Esselink 849034 0575-441882 

Invaller: Tessa Mulder 847172 0575-452725 

Invaller: Tim Hetterscheid 843597 0575-470668 

Invaller: Brian Veenhuis 841549 0575-452385 

Invaller: Bo Rutjes 846748 0313-840253 

Invaller: Shana Vonk 845143 0313-841565 

Invaller: Jurgen Hakvoort i.a 0575-441043 



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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