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Van de voorzitter 
Lief en leed 
 

Onze club is een 
afspiegeling van 
de maatschap-
pij: alles wat 
daar gebeurt, 
gebeurt ook bij 
ons, maar dan 
op kleinere 
schaal. Zo ken-
nen we vreugde, 
bijvoorbeeld als 
een clublid weer 

een nazaat krijgt zoals laatstelijk 
Maikel. Ook zijn we blij als er 
wordt samengewoond ook, als er 
om die reden een heel eind ver-
huisd wordt (Adriaan is de laatst 
bekende die dit lot vrijwillig heeft 
ondergaan en een enkeltje Bronk-
horst - Borculo heeft genomen) of 
zelfs getrouwd: Andre was de ge-
lukkige om begin juli in het huwe-
lijksbootje te stappen, samen met 
zijn lief (die op haar beurt een en-
keltje Borculo - Apeldoorn nam).  
 
Helaas kennen we ook leed. Ineke 
en Hans verloren eind juli hun 22 
jarige zoon Roel als gevolg van 
een noodlottig verkeersongeval 
dat zich het beste laat duiden als 
domme pech. Kunnen we met het 
lief binnen de club prima omgaan, 

met het leed is het uitermate las-
tig. Wat kan je verscheurde ou-
ders die de ene vrijdag hun kind 
binnenhalen na een succesvolle 
Vierdaagse en hem een week la-
ter moeten begraven anders bie-
den dan medeleven? Zij zullen dit 
verlies immers voor de rest van 
hun leven een plaats moeten ge-
ven, iets wat uitermate moeilijk 
zal zijn. Een troost is ongetwijfeld 
de enorme belangstelling tijdens 
de zeer persoonlijke herdenkings-
dienst en de warmte die ook op 
dat moment getoond werd door 
de sprekers; familie, geliefde en 
vrienden: het onbeschrijfelijke ge-
mis blijft evenwel. We wensen 

Ineke, Hans 
en overige 
naaste be-
trokkenen na-
tuurlijk heel 
veel sterkte 
de komende 
tijd. 
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Hoewel na 
boven-
staande 
heel veel 
dingen 
uitermate 
relatief 
worden 
toch een 
doorkijkje 

naar de komende tijd: we starten 
eind augustus met frisse zin om 
vanaf september met maar liefst 
zes teams met volwassenen (?) 
en twee teams met iets minder 
volwassenen deel te gaan nemen 
aan de regionale competitie. Een 
ongekend aantal, dus dat geeft 
hoop en schept verplichtingen. In 
december gaan we tijdens het 
invitatietoernooi vaststellen dat 
we het vijfentwintigste levensjaar 
ingaan en de maanden daarvoor 
maar belangrijker daarna zullen 
in het teken staan van dit feit. 
Tussendoor wordt een poging ge-
daan de generatiekloof tussen 
jeugd en minder jeugdigen te 
dichten (iets wat toch al een aan-
tal jaren redelijk succesvol ver-
loopt) en zullen we in het voor-
jaar vermoedelijk de lentecompe-
titie weer mengen met de interne 
blok. We wensen Maria al vast 
succes, want dit wordt een tro-
penjaar voor haar. Eind juni mag 
Gerke namens ACUS weer in de 
clubbus blazen om zijn toernooi 

mogelijk te maken en is het sei-
zoen al weer om. 
 

Ik wens iedereen het komende 
seizoen veel lief en heel weinig 
leed, 

 

Lex 

 

Vanaf heden zijn alle clubbladen   
vanaf het jaar 2007 terug te vinden 
op de site. Dus heb je een nummer 
gemist of wil je graag nog even te-
rugkijken in het archief, kijk dan op: 
www.bcsteenderen.nl 
 
Ook de speciale editie ‘kamp 2009’ is 
op de site terug te vinden! 
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Blokcompetitie 2009 
Na 10 weken zit de blokcompetitie 
er weer op. 
Even een korte terugblik. 
  
We zijn dit jaar gestart met 41 
personen. 
Helaas moesten 3 personen afha-
ken ivm blessures nl. Hans 
Geurts, Raymond Geurts (zit het 
‘m in de achternaam? ) en Mari-
anne van Wijk. 
  
Het is allemaal goed verlopen. 
Natuurlijk zou het leuk zijn als al-
le partijen eindigen in 21-19 en 
19-21 maar dat is niet reëel.  En 
ook al lijken de partijen op papier 
in evenwicht, dat wil nog niet zeg-
gen dat de wedstrijd gelijk ein-
digt.  Maar dat hoort er allemaal 
bij. 
  
De meeste wedstrijden werden 
gespeeld door Johan (33 wedstrij-
den), gevolgd door Wim, Jan en 
Kerstin: (32 wedstrijden),  Sylvia 
en Marion (31 wedstrijden) en 
Maikel (30 wedstrijden). 
  
De 2e prijzen waren voor: 
Recreanten dames : Marcella 
Competitie dames : Mascha  
Recreanten heren : Gerke 
Competitie heren : Johan 
  

1e prijzen waren voor: 
Recreanten dames : Esther 
Competitie dames : Kerstin 
Recreanten heren : Gerrit 
Competitie heren : Wim 
  
De pechvogelprijs ging dit jaar 
naar Hans Geurts.  Al na de eer-
ste blokavond moest hij door een 
blessure, opgelopen bij het vol-
leyen, afhaken. 
Hans en Riet, jullie hebben nu al-
lebei een keer de blok moeten la-
ten schieten. Ik hoop dat jullie er 
volgend jaar wel bij zijn! 
  
Maria 
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Wij feliciteren... 

André en Jolanda zijn op 9 juli 2009 samen in het huwelijks-
bootje getreden. Samen met de kinderen hebben zij er een ge-
zellig feest van gemaakt. 
 
Wij wensen André, Jolanda en de kinderen veel geluk samen. 
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Maikel en Berna hebben samen een schat van een dochtertje 
gekregen, Marij. 
 
Wij willen Maikel, Berna en Jack van harte feliciteren met de 
geboorte van hun dochter en zusje. 



September 2009 

 
pagina pagina pagina 888   

Feestprogramma 2009-2010 
Eind 2009, om precies te zijn op 
17 december 2009, is het precies 

  
geleden dat on-
ze vereniging 
werd opgericht. 
  

Niet iets om zo maar voorbij te 
laten gaan!! En dat doen we dan 
ook niet. 
  
We beginnen op donderdag 17 
december a.s. met een invitatie-
toernooi zoals al jaren gebruike-
lijk. We gaan die avond uiteraard 
wel speciale aandacht geven aan 
het 25-jarige jubileum. 
Hoe? Dat zien jullie nog wel! 
  
Op zaterdag 5 juni 2010 is er een 
feestavond ter gelegenheid van 
het jubileum. Noteer deze datum 
alvast! 
  
Op zondag 26 september 2010 
wordt er een reünie gehouden. 
Alle oud-leden (voor zover tra-
ceerbaar) zullen hiervoor een uit-
nodiging ontvangen. 
  
Tussen deze 3 hoofdactiviteiten 
door zal er tijdens het generatie-
klooftoernooi, de blok en natuur-
lijk  het Gerke van Zalk/ACUS-
toernooi extra aandacht besteed 

worden aan dit jubileum. Ook 
wordt nog overlegd over een da-
tum voor het jeugdkamp. 
  
Om naar deze activiteiten toe te 
leven zal er in de sporthal een af-
telbord geplaatst worden waarop 
het aantal weken naar de eerst-
volgende activiteit wordt aange-
geven. 
  
Noteer deze data. Het zou fijn zijn 
als zoveel mogelijk leden bij deze 
activiteiten aanwezig zijn. Voor 
het voorbereiden zijn overigens 
nog steeds leden welkom! 
  
Namens de activiteitencommissie, 
  
Maria 
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advertentie  -  advertentie  -  advertentie  - advertentie  - advertentie 

  
Ik zoek een  
   klein elektrisch  

  bakoventje 
  
Voor het bakken van appeltaartjes en pizza’s 
Heeft iemand zo’n ding in een vergeten hoekje 
op zolder staan en wil het wel kwijt? Je mag 
me bellen! 
  
Monique van Bekkum 
tel : 06-2126.1505 
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Jeugdkampioenen 2009 
10 weken lang heeft de jeugd ge-
streden om de titel 
‘clubkampioen’. Alle jeugdleden 
speelden diverse partijen met en 
tegen elkaar. De partijen werden 
gespeeld vol enthousiasme en 
vuur. Gedurende deze tien weken 
werd er gestreden in het enkel-
spel en dubbelspel, ieder op zijn 
of haar eigen niveau. 
  
De laatste week van het seizoen 
2008-2009 was het dan zover. De 
laatste avond was nog erg span-
nend en op het moment dat de 
clubkampioenen bekend werden 
gemaakt was de spanning van de 
jeugdleden af te lezen. 
  
De eerste plaats, en daarmee de 
wisseltrofee, was voor Margit Hol-
lend. Yornik Onstenk eindigde op 
een mooie tweede plaats en Bou-
ke Boumeester bemande de der-
de plaats. 
  
Na het benoemen van de club-
kampioenen was een eervolle 
vermelding voor Kevin Veenhuis, 
3 maanden lid, die samen met 
Kevin Hetterscheid, die ook zijn 
eerste clubkampioenschap speel-
de, een gedeelde vierde plaats in 
bezit nam. Een hele goede pres-
tatie!  

  
 



September 2009 

 
pagina pagina pagina 141414   

Grote clubactie 
Ook dit jaar doet onze club mee met de Grote Clubactie. Vele leden zul-
len zich dan inzetten om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
De Grote Clubactie is een actie die is opgezet voor het verenigingsle-
ven. Van ieder verkocht lot gaat 80% (2,40- euro) direct de clubkas in. 
Reden genoeg dus om (ook) dit jaar zoveel mogelijk loten te verkopen. 
 
De loten van de Grote Clubactie mogen verkocht worden vanaf 12 sep-
tember. Voorafgaand aan deze datum krijgt iedere lotenverkoper een 
boekje met intekenlijsten een deurstickers. 
 
De leden van de BCS kunnen zelf natuurlijk ook (veel) loten kopen. De 
prijzen zijn dit jaar niet niks. Zo zijn er naast de hoofdprijs van 100.000 
euro belastingvrij, nog vele andere prijzen te winnen, zoals: een rond-
reis door Europa, een kofferset, een citytrip en nog veel meer! 
 
In totaal zijn er 144 prijzen te verdienen en zijn er geldprijzen beschik-
baar voor verschillende eindcijfers. Kortom: verkoop en koop die loten! 
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Speelzondagen 2009-2010 
Ook dit jaar zal de hal op verschillende zondagen beschikbaar zijn 
om, naast de competitie, vrij te kunnen spelen. De volgende zonda-
gen zijn hiervoor ingepland. 
Een aantal zondagen zijn onder voorbehoud in verband met een 
eventuele lentecompetitie. 

20-09-2009 Competitie jeugd 

27-09-2009 Competitie senioren 

4-10-2009 Competitie jeugd 

11-10-2009 Competitie jeugd 

1-11-2009 Competitie senioren 

8-11-2009 Competitie senioren 

15-11-2009 Competitie jeugd 

29-11-2009 Competitie senioren 

13-12-2009 Competitie jeugd 

17-01-2010 Competitie senioren 

24-01-2010 Competitie jeugd 

31-01-2010 Competitie senioren 

07-02-2010 Competitie senioren 

14-02-2010 Geen competitie 

21-02-2010 Competitie jeugd 

28-03-2010 Geen competitie 

11-04-2010 Geen competitie 

25-40-2010 Geen competitie 

2-05-2010 Geen competitie 

16-05-2010 Geen competitie 

20-06-2010 Van Zalk / Acus - zondag 
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Gerke van Zalk / Acus - brunch 
Spelochtend met aansluitend 
brunch 
 
Op zondag 21 juni jl. waren 26 
leden (17 senioren en 9jeugdle-
den) aanwezig om met elkaar de 
strijd aan te gaan tijdens de spe-
lochtend van 11.00 tot 13.00 uur. 
Eerst werden 13 koppels samen-
gesteld.  
In de zaal waren 7 verschillende 
spelvormen opgesteld, o.a. blind 
badminton (met grote scherm in 
het midden), tafeltennistafels, 
speedbadminton, volleybal etc. 
 
Er werd volgens een schema ge-
rouleerd en de punten werden ge-
noteerd. 
 
Na afloop konden we gaan genie-
ten van een brunch. 
Constance had veel hapjes klaar-
gemaakt, zowel warm als koud.  
En als afsluiting had ze nog een 
heerlijk toetje. 
Het was weer prima voor elkaar. 
 
Tijdens de brunch werd aan het 
beste koppel de wisselbeker en 
een klein prijsje uitgereikt door 
Gerke van Zalk. Deze prijs ging 
naar Maikel Harmsen en Kevin 
Veenhuis.  
 

Dit was de laatste activiteit van 
het seizoen 2008-2009. We zien 
elkaar weer op de eerste speel-
avond van het volgende seizoen, 
t.w. op 27 augustus a.s. 
 
Maria 
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BBQ 2009 
Op de tweede dag van de start 
van het nieuwe seizoen werd het 
tijd voor een bbq. Na veel voorbe-
reiding van Trudi, Maria en Sylvia 
was er volop vlees en vis te vin-
den in de tent. Deze tent werd 
eerst opgezet door Johan Breu-
kink en Jan, maar nadat zij deze 
niet overeind kregen werd de hulp 
van Maarten Schut ingeschakeld. 
10 minuten later stond de tent 
dan ook in volle glorie. De tent 
was rijkelijk versierd met een slin-
gertje rozen, een lichtsnoer en 
natuurlijk Jan’s trots; zijn lampjes 
met zonnebloemetjes.  
 
Om half 8 kon het feest beginnen. 
De bbq stond aan, het bier vloeide 
uit zijn tap en de flessen wijn 
stonden gereed om uit gedronken 
te worden. Tegen een uur of 8 
werd het eerste vlees op de bbq 
gebraden en kwam de verse vis 
van Jeroen tevoorschijn. Deze 
heerlijke forellen had hij (bijna) 
zelf gevangen. Naast vis en vlees 
waren er heerlijke salades, zelfge-
maakte satésaus (met extra sam-
bal) en stokbrood. 
 
Nadat iedereen was uitgegeten 
(bijna iedereen aangezien Jan, 
Fons en Johan Breukink nog heer-
lijk aan het eten waren) kreeg 

iedereen een heerlijke Magnum, 
een witte, bruine of met nootjes. 
 
Helaas werd de Eiken 8 af en toe 
gepest met een kleine bui, maar 
dat mocht de pret zeker niet 
drukken! 
 
Om middernacht waren de meeste 
mensen nog niet naar huis te krij-
gen. Deze gezellige avond kende 
pas een einde om een uur of half 
4. 
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Start seizoen 2009-2010 
Na weken van zon, zee en vrije 
tijd was het op 27 augustus weer 
als vanouds. De donderdagavond 
is weer gereserveerd voor een 
potje badminton. 
 
Om kwart over 6 was de jeugdlei-
ding aanwezig in de sporthal, 
vroeg? Nee helemaal niet gezien 
de helft van de jeugdleden onder 
een luid hèhè de jeugdleiding ver-
welkomde.  
 
Na omgekleed te zijn, iets langza-
mer dan normaal want natuurlijk 
moesten de vakantieverhalen 
worden doorgesproken en moest 
er flink worden geroddeld in de 
meisjeskleedkamer, kon het feest 
eindelijk beginnen: de kampboek-
jes werden uitgedeeld. De jeugd 
was maar wat blij (soms boos) 
dat er een niet flatteuze foto in 
het kampboekje was geplaatst. Of 
een foto van gebakken eieren die 
de leiding op kamp gegeten heeft, 
gebakken door Chefkok Jan. 
 
Nadat de kampboekjes uitgelezen 
waren konden de rackets eindelijk 
worden gebruikt. Na een rustige 
eerste donderdagavond kon de 
jeugd zich verheugen op weekend 
vol met spierpijn.   
        

Bij de senioren was het niet heel 
anders. Hier werd er gezellig ge-
tosst en bijgepraat over de vakan-
tie. Na afloop van deze eerste 
avond kon er weer een heerlijk 
biertje of zakje chips gegeten 
worden in de kantine bij Constan-
ce. Het was voor velen weer ou-
derwets gezellig! 
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Competitieschema team 1 
Team 1: 3de klasse afdeling 4 

Naam Bondsnr. Tel: 

Bueno Rutjes 820860  

Jan Takken 199634  

Johan Boesveld 711400  

Kerstin Takken 742316  

Mascha Gebbink 572880  

Sylvia Breukink 637637  

Invaller: Wim van der Spoel – 837502 – tel:  

LBC 72 2 Steenderen 1 VR 18-9-2009 20:00 

Steenderen 1 Pluumke 67 3 ZO 27-9-2009 11:00 

Eefde 2 Steenderen 1 VR 2-10-2009 19:30 

Poona 5 Steenderen 1 ZA 10-10-2009 15:30 

Steenderen 1 Spees Sjuttel 1 ZO 1-11-2009 11:00 

Steenderen 1 Doesburg 3 ZO 8-11-2009 11:00 

Phido 4 Steenderen 1 VR 20-11-2009 20:00 

Steenderen 1 LBC 72 2 ZO 29-11-2009 11:00 

Pluumke 67 3 Steenderen 1 ZO 13-12-2009 9:00 

Steenderen 1 Poona 5 ZO 17-1-2010 11:00 

Doesburg 3 Steenderen 1 ZO 24-1-2010 10:00 

Steenderen 1 Eefde 2 ZO 31-1-2010 11:00 

Steenderen 1 Phido 4 ZO 7-2-2010 11:00 

Spees Sjuttel 1 Steenderen 1 ZO 21-2-2010 10:00 
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Competitieschema team 2 
Team 2: 4de klasse afdeling 7 

Naam Bondsnr. Tel: 

Adriaan Beulenkamp 505374  

Andre Saalmink 549343  

Erik Baars 731472  

Lisette van der Weijden 725494  

Marja Koert 482391  

Sandra van Oosten 636155  

Invaller: Wim van der Spoel – 837502 – tel:  

Phido 6 Steenderen 2 VR 18-9-2009 20:00 

Flash Vorden 1 Steenderen 2 DO 24-9-2009 19:30 

Steenderen 2 Grol 1 DO 1-10-2009 20:00 

Steenderen 2 Rianto 2 DO 29-10-2009 20:00 

Steenderen 2 Shuttle-up 81 2 DO 5-11-2009 20:00 

Eefde 3 Steenderen 2 VR 13-11-2009 19:30 
Varsseveld 1 Steenderen 2 VR 20-11-2009 20:00 

Steenderen 2 Phido 6 DO 26-11-2009 20:00 

Steenderen 2 Flash Vorden 1 DO 10-12-2009 20:00 

Grol 1 Steenderen 2 WO 6-1-2010 20:00 

Steenderen 2 Eefde 3 Do 14-1-2010 20:00 

Shuttle-up 81 2 Steenderen 2 VR 22-1-2010 19:45 

Steenderen 2 Varsseveld 1 DO 4-2-2010 20:00 

Rianto 2 Steenderen 2 WO 17-2-2010 20:00 



September 2009 

 
pagina pagina pagina 222222   

Competitieschema team 3 
Team 3: 5de klasse afdeling 8 

Naam Bondsnr. Tel: 

Bert Wisselink 155056  

Lex de Goede 649675  

Raymond Geurts 725572  

Joke van Rooij 199623  

Maria Schut 537041  

Trudi van der Weijden 199647  

Invaller: Gerke van Zalk – 819153 – tel:  
Invaller: Kirsten ter Horst – 824283 – tel:  
Invaller: Anja Boumeester – 836553 – tel:  

Steenderen 3 Flash Vorden 3 DO 24-9-2009 20:00 

Poona 8 Steenderen 3 ZA 3-10-2009 11:30 

Steenderen 3 Babo 2 DO 8-10-2009 20:00 

Thuve 4 Steenderen 3 ZO 25-10-2009 9:30 

Hengelo 2 Steenderen 3 VR 13-11-2009 20:00 

Steenderen 3 Pluumke 67 6 DO 19-11-2009 20:00 

Flash Vorden 3 Steenderen 3 DO 10-12-2009 19:30 

Steenderen 3 Poona 8 DO 7-1-2010 20:00 

Babo 2 Steenderen 3 ZO 17-1-2010 9:00 

Steenderen 3 Hengelo 2 DO 21-1-2010 20:00 

Pluumke 67 6 Steenderen 3 ZO 7-2-2010 9:00 

Steenderen 3 Thuve 4 DO 18-2-2010 20:00 
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Competitieschema team 4 
Team 4: 5de klasse afdeling 7 

Naam Bondsnr. Tel: 

Gerrit Hiddink 819956  

Marius Lamers 465775  

Barbara Leerkes 813332  

Esther Staal 850969  

Lucie Peters 725574  

Marije Knol 742319  

Invaller: Gerke van Zalk – 819153 – tel:  
Invaller: Kirsten ter Horst – 824283 – tel:  
Invaller: Anja Boumeester – 836553 – tel:  

Steenderen 4 Yapton 1 ZO 27-9-2009 11:00 

Didam 9 Steenderen 4 ZO 4-10-2009 9:30 

Poona 9 Steenderen 4 ZA 10-10-2009 11:30 

Seepaerd 2 Steenderen 4 ZO 18-10-2009 9:30 

Steenderen 4 Wehl 3 ZO 1-11-2009 11:00 

Steenderen 4 Zevenaar 2 ZO 8-11-2009 11:00 

Thuve 5 Steenderen 4 ZO 22-11-2009 9:30 

Steenderen 4 Seepaerd 2 ZO 29-11-2009 11:00 

Yapton 1 Steenderen 4 VR 11-12-2009 19:45 

Steenderen 4 Poona 9 ZO 17-1-2010 11:00 

Zevenaar 2 Steenderen 4 VR 22-1-2010 20:00 

Steenderen 4 Didam 9 ZO 31-1-2010 11:00 

Steenderen 4 Thuve 5 ZO 7-2-2010 11:00 

Wehl 3 Steenderen 4 WO 17-2-2010 19:30 
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Competitieschema team R1 
Team R1: Z-klasse afdeling 2 

Naam Bondsnr. Tel: 

Ramon Kelderman 838355  

Stenn Hertgers 816217  

Ineke Hulshof 505375  

Monique van Bekkum 752113  

Angeline Jansen 837247  

Invaller: Jeroen Geurts – 848658 – tel:  
Invaller: Maikel Harmsen – 845142 – tel:  
Invaller: Anja Boumeester – 836553 – tel:  
Invaller: Marion Holland – 847171 – tel:  

Steenderen R1 Hengelo R3 DO 1-10-2009 20:00 

Phido R4 Steenderen R1 ZO 16-10-2009 10:00 

Steenderen R1 Spees Sjuttel R4 DO 29-10-2009 20:00 

Steenderen R1 Zuidveen R2 DO 5-11-2009 20:00 

Varsseveld R1 Steenderen R1 VR 20-11-2009 20:00 

Steenderen R1 Phido R4 DO 26-11-2009 20:00 

Zuidveen R2 Steenderen R1 VR 22-1-2010 20:00 

Steenderen R1 Varsseveld R1 DO 4-2-2010 20:00 

Spees Sjuttel R4 Steenderen R1 ZO 21-2-2010 10:00 

Hengelo R3 Steenderen R1 VR 26-2-2010 20:00 
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Competitieschema team R2 
Team R2: Z-klasse afdeling 3 

Naam Bondsnr. Tel: 

Armijn van Roon 849485  

Sjoerd Lentjes 843598  

Tom van Wijk 752116  

Marcella Utermohlen 849670  

Thea Hazelhoff 808187  

Invaller: Jeroen Geurts – 848658 – tel:  
Invaller: Maikel Harmsen – 845142 – tel:  
Invaller: Anja Boumeester – 836553 – tel:  
Invaller: Marion Holland – 847171 – tel:  

Wehl R1 Steenderen R2 WO 30-9-2009 19:30 

Seepaerd R1 Steenderen R2 ZO 18-10-2009 9:30 

Steenderen R2 Doesburg R4 ZO 1-11-2009 11:00 

Steenderen R2 Phido R5 ZO 8-11-2009 11:00 

Steenderen R2 Seepaerd R1 ZO 29-11-2009 11:00 

Steenderen R2 Wehl R1 ZO 31-1-2010 11:00 

Phido R5 Steenderen R2 ZO 14-2-2010 10:00 

Doesburg R4 Steenderen R2 ZO 21-2-2019 10:00 
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Competitieschema team J1 
Team J1: U17 afdeling 7 

Naam Bondsnr. Tel: 

Yornik Onstenk 829834  

Bouke Boumeester 808188  

Anne Boumeester 829835  

Marieke Schotman 840814  

Invaller: Hilde Jansen – 805831 – tel:  
Invaller: Kevin Hetterscheid – 843596 – tel:  

Steenderen J1 Poona J3 ZO 20-9-2009 11:00 

Pluumke 67 J1 Steenderen J1 ZO 27-9-2009 9:00 

Steenderen J1 Pluumke 67 J1 ZO 4-10-2009 11:00 

Steenderen J1 Didam J2 ZO 11-10-2009 11:00 

Didam J2 Steenderen J1 ZO 1-11-2009 14:00 

Steenderen J1 Poona J3 ZO 15-11-2009 11:00 

Poona J3 Steenderen J1 ZA 28-11-2009 9:00 

Steenderen J1 Pluumke 67 J1 ZO 13-12-2009 11:00 

Pluumke 67 J1 Steenderen J1 ZO 10-1-2010 9:00 

Didam J2 Steenderen J1 ZO 17-1-2010 14:00 

Poona J3 Steenderen J1 ZA 6-2-2019 9:00 

Steenderen J1 Didam J2 ZO 21-2-2010 11:00 
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Competitieschema team J2 
Team J2: U13 afdeling 5 

Naam Bondsnr. Tel: 

Jinte Verstege 829833  

Kevin Veenhuis 848429  

Kevin Vonk 837249  

Margit Holland 831952  

Cindy Esselink 849034  

Invaller: Brian Veenhuis – 841549 – tel:  
Invaller: Jurgen Hakvoort – i.a – tel:  
Invaller: Tim Hetterscheid – 843597 – tel:  
Invaller: Tessa Mulder – 847172 – tel:  
Invaller: Bo Rutjes – 846748 – tel:  
Invaller: Shana Vonk – 845143 – tel:  

Steenderen J2 LBC 72 J4 ZO 20-9-2009 11:00 

Spees Sjuttel J1 Steenderen J2 ZO 27-9-2009 11:00 

Steenderen J2 Pluumke 67 J2 ZO 4-10-2009 11:00 

Steenderen J2 Poona J4 ZO 11-10-2009 11:00 

Flash Vorden J5 Steenderen J2 ZA 7-11-2009 9:30 

Steenderen J2 Rianto J3 ZO 15-11-2009 11:00 

LBC 72 J4 Steenderen J2 ZO 29-11-2009 10:00 

Steenderen J2 Spees Sjuttel J1 ZO 13-12-2009 11:00 

Pluumke 67 J2 Steenderen J2 ZO 10-1-2010 9:00 

Poona J4 Steenderen J2 ZA 16-1-2010 9:00 

Steenderen J2 Flash Vorden J5 ZO 24-1-2010 11:00 

Rianto J3 Steenderen J2 ZA 6-2-2010 9:00 
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Geschiedenis van badminton 
Het oudste materi-
aal dat over bad-
minton is gevon-
den wordt onge-
veer 2000 jaar oud 
geschat. Dit zijn 
tekeningen die ge-
vonden zijn in ho-
len in India. Hierop 
is een soort bad-
minton te zien. 

Ook in overgebleven geschriften 
werd een spel beschreven waarbij 
men een "vliegend voorwerp" 
naar de tegenstander sloeg. Dit 
bestond uit een gewicht of een 
vrucht waaraan veren bevestigd 
waren. Het voorwerp werd dan 
met de handen en de voeten in de 
lucht gehouden. 

In het begin van de eerste eeuw 
was het spel erg populair in Chi-
na. Hier werd geslagen met geld-
stukken waaraan dan kippenveren 
bevestigd waren. In de 16e eeuw 
werd het vooral door kinderen in 
Engeland veel gespeeld. Een eeuw 
later had het spelletje zich ver-
spreidt over diverse Europese lan-
den waar het door de rijkeren be-
oefend werd. Het bestond er sim-

pelweg uit dat een shuttle over en 
weer werd geslagen zonder de 
grond te raken. In Frankrijk heet-
te het: "Jeu de longue plume". 
Vandaar dat we het ook wel 
pluimbal noemen. 
Hierna vond het zijn weg naar het 
koloniale Amerika. Hier zijn twee 
bekende schilderijen gemaakt. Al-
lereerst het schilderij van William 
Williams getiteld "Portrait of Mas-
ter Stephen Crossfield". Het stamt 
uit het begin van de 18e eeuw en 
laat een man zien die een racket 
en een shuttle vasthoudt  
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Het onderste schilderij stamt uit 
de laat 18e eeuw en laat jonge 
jongens zien die een shuttle in de 
lucht houden. Het schilderij hangt 
momenteel in Williamsburg 
(U.S.A.). 
Het spel werd echter pas echt be-
kend doordat Engelse officieren 
het spel meenamen naar Enge-
land. Het was afkomstig uit India. 
Hier werd het Poona genoemd. In 
1873 speelde John Loraine Bald-
win het op het landgoed Badmin-
ton in het graafschap Glouches-
tershire in Engeland. Hier kreeg 
de sport de naam badminton.  
 

De eerste spelre-
gels verschenen in 
1877 in boekvorm. 
Deze waren ge-
maakt door kolonel 
H.O. Selby. Het zou 
echter nog wel 
even duren voordat 
overal deze regels 
toegepast werden. 
Badminton was 
destijds voor de 

elite, waarbij het sociale gedeelte 
erg belangrijk was. Het ging dus 
niet alleen om de puntjes, maar 
ook om de thee, broodjes en ca-
ke. De spelregels werden in de 
loop der jaren geregeld gewijzigd. 
Oorspronkelijk werd het buiten 
gespeeld, maar in Engeland wer-

den grote zalen van landhuizen 
gebruikt. Het veld had een vorm 
van een zandloper, doordat deu-
ren tussen ruimtes weggehaald 
werden. Het zou nog even duren 
voordat er sporthallen waren, zo-
als wij die kennen. 
 
De eerst bond was de Engelse 
Bond. De "Badminton Association 
of England" werd in 1893 door ko-
lonel Dolby opgericht. Hierna 
volgden al snel de bonden van 
Ierland (1899), Schotland (1911) 
en Wales (1928). De populariteit 
sloeg hierna over naar andere 
landen. In 1934 werd de Interna-
tionale Badminton Federatie 
(I.B.F.) opgericht. Zij moest toe-
zicht houden op de spelregels en 
de naleving daarvan. Bovendien 
organiseert zij wedstrijden op in-
ternationaal niveau en maakte 
contact met landen die nog niet 
aangesloten waren. Inmiddels zijn 
er meer dan 50 landen aangeslo-
ten bij de I.B.F. De I.B.F. verzorgt 
de Internationale Kampioenschap-
pen voor landenteams. Bij de he-
ren is deze bekend als de 
"Thomas Cup" en bij de dames is 
dit de "Uber Cup". In 1967 werd 
de Europese Badminton Unie 
(E.B.U.) opgericht. 
Ook Nederland volgde. De Neder-
landse Badminton Bond (N.B.B.) 
werd op 15 november 1931 opge-
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richt. Tot 
de oorlog 
kende de 
bond niet 
veel 
groei. In 
de oorlog 
moest de 

N.B.B. haar activiteiten opschor-
ten. In oktober 1951 werd de 
bond door een groep enthousi-
astelingen weer nieuw leven in-
geblazen. Rond 1953 kwamen 
er zelfs goedkoop materiaal op 
de markt. Badminton was hier-
door niet langer een sport voor 
de elite. Op straat, op het 
strand en op de camping werd 
de sport veel beoefend De 
N.B.B. maakte een stormachtige 
groei door. Helaas zakte het le-
dental in de jaren '90 weer in. 
Momenteel kent de bond onge-
veer 80.000 leden. Nederland 
kent nog meer bonden, zoals de 
B.B.F. (Bossche Badminton Fe-
deratie), H.B.B. (Helmondse 
Badminton 
Bond) en de 
R.B.B. 
(Recreatieve 
Badminton-
bond Breda). 
Ook wordt er 
veel in de 
zogenaamde 
wilde vereni-

gingen gespeeld die niet aange-
sloten zijn bij een overkoepelend 
orgaan. 
 
Sinds de Olympische spelen in 
Barcelona (Spanje) in 1992 is 
badminton een officiële Olympi-
sche sport. De eerste enkelspel 
medailles werden uitgereikt aan 
de Indonesiërs Allen Budi Kusuma 
(heren) en Susi Susanti (dames). 
Ze werden bij thuiskomst als ech-
te volkshelden behandeld. Bij de 
Olympische spelen in Seoel 
(Korea) was het badminton de 
eerste sport die uitverkocht was. 
Hier behaalde Mia Audina, toen 
nog 16 jaar, een zilveren medaille 
voor Indonesië.  
 
Tijdens de Olympische Spelen in 
Athene behaalde Mia Audina we-
derom zilver in het damesenkel-
spel. In dat jaar kwam ze echter 
uit voor Nederland. 
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Backhandclear 
Wat? 
De bovenhandse backhandclear is 
een bovenhandse backhandslag 
die geslagen wordt vanuit back-
handzijde van het eigen achter-
veld naar het achterveld van de 
tegenstander. 
 
Tactisch doel: 
In de situatie waarin men ge-
dwongen wordt om bovenhands 
in backhand te spelen, staat men 
meestal onder druk. Om deze 
druk weg te nemen slaat men de 
shuttle ver en buiten het bereik 
van de tegenspeler naar de ach-
terlijn van zijn speelhelft. 
 
Probleemstelling: 
Op een volledig speelveld zullen 
we de forehandclear vanuit de 
backhandzijde altijd verkiezen 
boven de backhandclear, maar er 
komen altijd situaties waarbij we 
gedwongen worden om toch in 
backhand te spelen. 
In een wedstrijd op een half ter-
rein heb je normaal geen boven-
handse backhandslagen nodig. 
Spelers die evolueren naar com-
petitie, mogen echter niet te lang 
wachten met het aanleren van de 
bovenhandse backhandclear, 
want deze technieken vragen een 

lang leerproces en dus veel her-
haling. 
 
Beschrijving slagtechniek: 
Racketstartpositie: 
De rug is naar het net gedraaid 
en de racketvoet wijst naar de 
backhandachterhoek van het 
veld.  
De racketarm is gebogen voor 
het lichaam en het racket wijst 
opwaarts. 
 
Uithaalbeweging: 
De elleboog wordt laag en dicht 
tegen het lichaam gebracht en de 
onderarm komt zo tegen de buik. 
De rechterpols beweegt in de 
richting van de linkerheup. 
De racketkop wijst omhoog, er is 
een rechte hoek tussen de onder-
arm en de racketsteel. 
 
Slagbeweging: 
Geef eerst en krachtige elleboog-
stoot opwaarts en in de richting 
van de shuttle.  
Tegelijkertijd met de elleboog-
stoot volgt de tegenrotatie, na-
melijk een binnenwaartse rotatie 
van de bovenarm en een pronatie 
van de onderarm. Vervolgens ro-
teert de bovenarm terug buiten-
waarts en de onderarm voert een 
supinatie uit: zo versnelt het rac-



September 2009 

 
pagina pagina pagina 323232   

ket in de richting van de shutt-
le. Het raakpunt ligt naast of 
lichtjes achter de speler. De el-
leboog is bijna volledig gestrekt 
op het raakmoment. 
 
Uitzwaaibeweging: 
Na het raakpunt zwaaien de 
arm en het racket door in de 
richting van het net. Het racket 
eindigt evenwijdig aan de zij-
lijn. Deze bewegingen worden 
ten slotte afgeremd om zo snel 
terug de basis-
afwachtingshouding in te ne-
men. 
 
Bijpassend voetenwerk: 
Vanuit de basis-
afwachtingshouding leunt de 
speler op de niet racketvoet zo-
dat de racketvoet en het li-
chaam zich naar de backhand-
hoek achteraan richten. De spe-
ler staat nu met zijn rug naar 
het net. Daarna zet men meest-
al twee loopstappen in de rich-
ting van de achterhoek. Na de 
slag draait de speler zich terug 
en stapt terug naar de basis. 
 
Foutenanalyse: 
Beginpositie is verkeerd:  
De speler is niet met de rug 
naar het net gedraaid. 
Gevolg: De houding verhindert 
de slagbeweging die volledig uit 

de arm moet komen. 
Oplossing: Oefen droog op de 
overgang van basis-
afwachtingshouding naar de hou-
ding waarin men de hoge back-
hand slaat, namelijk met de rug 
naar het net en de rechtervoet in 
de richting van de backhandhoek 
achteraan. 
 
Verkeerde greep: 
Gevolg: Zonder tussengreep is de 
rotatie niet krachtig genoeg. 
Oplossing: Leer de greeproutine 
van de tussengreep aan. Stimu-
leer en controleer het gebruik van 
de tussengreep. 
 
Geen of onvoldoende lusbe-
weging: de speler gebruikt enkel 
de onderarmrotatie. 
Gevolg: De slag mist voldoende 
swing en kracht. 
Oplossing: Maak gebruik van de 
pak-beetmethode en de shuttle-
master om de lusbeweging te la-
ten aanvoelen en te integreren in 
de slag. 
 
Onvoldoende rotatie: de slag 
eindigt niet met een versnellende 
rotatie: 
Gevolg: De backhandslag mist 
voldoende snelkracht 
Oplossing: Onderzoek eerst of de 
tegenrotatie aanwezig is, want 
daar ligt meestal de oorzaak.  
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Gebruik opnieuw de pak-
beetmethode en de shuttlemas-
ter om de tegenrotatie aan te 
voelen en in te oefenen. Bena-
druk de supinatie met een dui-
delijk uitzwaai nar de zijlijn. De 
uitzwaai vertelt ons veel over 
het goede gebruik van de rota-
tie. 
 
Verkeerde timing: 
Gevolg: De shuttle vliegt 
meestal te hoog en te traag 
omdat de racketkop opwaarts 
wijst en te weinig snelheid heeft 
op het raakmoment. De speler 
slaat vaak naast de shuttle of 
op het frame. 
Oplossing: Geef vocale onder-
steuning om het juiste raakpunt 
te vinden. We roepen de speler 
naar het raakpunt toe. 
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Jeugdkamp 2009 
Jeugdkamp 2009 
Mijn naam is Maikel Harmsen en 
ik ben sinds november lid van BC 
Steenderen. 
Ik heb het geweldig naar mijn zin 
in deze warme, actieve vereni-
ging. En zoals een goede vereni-
ging betaamd, ben ik meteen ge-
strikt voor het jeugdkamp, waar-
van hier een verslag van mijn be-
levingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op naar Assen 
Strak 715 parkeerde ik mijn rode 
bolide bij een stille en verlaten 
sporthal. Ik begon mezelf al af te 
vragen of ik me in de datum had 
vergist, toen Sylvia de bult 
afstoof en na haar vele ande-
ren. De parkeerplaats stroom-
de al snel vol en nadat alle 
bagage voor ’s avonds in Je-
roen Geurts zijn te kleine aan-
hangwagen was gepakt, kon-
den we op weg. Naar de Bad-

minton Finals Europe te Assen. 
Bouke Boumeester, Jinte Verstege 
en Kevin Vonk durfden bij mij in 
te stappen en nadat ik ‘Twee em-
mers met stront’ had ingezet, was 
de toon gezet voor een vermoei-
end weekend. Off we go! 

Handtekening! 
In Assen werden we goed ontvan-
gen en kregen we een leuke clinic 
van twee heuse internationals, 
Dave Khodabux en Saber Afif. Na 
afloop werden de twee belaagd 
voor een handtekening, voordat 
de Wii werd bestormd voor een 
spelletje… badminton! Daarna za-
gen we Rachel van Cutsen in de 
halve finale verrassend winnen 
van de Bulgaarse Petya Nedelche-
va in drie spannende games. 
Dickie Palyama was minder for-
tuinlijk. Hij ging in de halve eind-
strijd onderuit tegen Raul Must uit 
Estland. De handtekeningen wa-
ren hierom niet minder gewild bij 
de jeugd. Van Cutsen wist later 
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die dag ook de finale te winnen 
van titelverdedigster Juliane 
Schenk uit Duitsland, maar toen 
waren wij al onderweg naar eind-
bestemming Lochem. 
 
JanJan beter dan SylviaSylvia 
Onderweg naar Lochem stopten 
we op de Holterberg om even te 
benen te strekken met een spel-
letje ‘Spoorzoekertje’. Dat was 
voor mij al een hele tijd geleden 
en ik werd dus ook als eerste ge-
spot door de groep van Sylvia. 
De magen begonnen na de fikse 
wandeling behoorlijk te knorren, 
dus moest koers worden gezet 
naar de dichtstbijzijnde 
McDonald’s met voorop spoorzoe-
ker Sylvia. Het moet een grappig 
gezicht zijn geweest hoe een lint 
van 5 auto’s tot 4 keer toe als 
een verdwaalde slang achter el-
kaar aan draaiden, want de Syl-
via-Sylvia was een beetje de weg 
kwijt. Heel anders dan de JanJan 
van die ochtend, die keurig in één 
keer de sporthal in Assen vond. 
 
McDonald’s: basis(op)voeding 
Maar we kwamen er wel. 15 kin-
deren en 6 volwassenen: hoeveel 
Happy Meals is dat? Terwijl Sylvia 
een het turven was, moest ik de 
oude garde uitleggen dat je bij de 
Mac geen frikandellen kan krijgen 
en dat de McKroket het dichtst bij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het vertrouwde assortiment van 
Ed Vetklep op de hoek komt. De 
jeugd was minder wereldvreemd 
en gaven hun standaard bestel-
ling (voornamelijk een Hambur-
germenu) snel aan Sylvia door. 
Jan en Sylvia namen de uitdaging 
aan om de mega-bestelling (20 
Mc-Menu’s en een Happy Meal 
voor Shana) voor te leggen aan 
de wit wegtrekkende verkoop-
ster. 
Na veel gestotter en zweetplek-
ken werd eerst de fritessaus, 
toen de cola en vervolgens de pa-
tat en de hamburgers geleverd. 
Eet smakelijk! 
 
Badminton, badminton, het is 
leuk, leuk, leuk 
Aangekomen bij de kamplocatie 
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in Lochem was Jeroen al aanwe-
zig, samen met Jurgen Hakvoort 
die ’s avonds aansloot. De te klei-
ne aanhanger van vanmorgen 
was ingeruild voor een grotere, 
zodat de rest van de troep ook 
mee kon. Er werd kwartier ge-
maakt en ik werd met mijn hand-
pomp spottend aangekeken toen 
vrijwel iedereen uitgerust bleek 
te zijn met een elektrische pomp. 
Leve de vooruitgang. 
Na de bingo met fantastische 
prijzen, werden de groepen inge-
deeld met betekenisvolle namen 
als ‘Eieren’, ‘Knakworsten’ en 
‘Poffertjes’. De eerste opdracht 
was om een clublied te schrijven 
op de wijze van het populaire kin-
derprogramma ‘Piet Piraat’. Hier-
bij was ik de enige die de genera-
tiekloof tussen leiding en jeugd 
kon overbruggen, want bij het 
opperen van Piet Piraat keek de 
leiding mij glazig aan en viel de 
jeugd spontaan bij na de eerste 
vers. 
Bij het kampvuur later die avond 
werden de clubliederen ten geho-
re gebracht en zondagmiddag 
nogmaals voor het kritische oor 
van de ouders, waarna de groep 
van Kerstin, de Knakworsten, tot 
winnaar werd gekozen van dit 
onderdeel. De eerste regel van 
het winnend clublied is de titel 
van deze alinea. Voor de rest 

moet je bij Kerstin 
zijn, want die zijn mij ontschoten. 

 

Jan, de spoorzoeker 
Jeroen was aangewezen als 
Kampvuur-meester en al snel 
voegde hij daad bij woord en had 
hij een laaiend vuurtje aan de 
gang. Dat gaf voldoende licht 
voor het volgende spel: de Smok-
keltocht. Sylvia gaf aan de ene 
kant de smokkelwaar uit aan de 
drie groepen, die de smokkelwaar 
over moesten brengen naar Jan 
aan de andere kant van het bos. 
Daartussen was de rest van de 
leiding ingezet als douaniers die 
de smokkelaars moesten onder-
scheppen. Er was voor aanvang 
echter één probleem: de TomTom 
van Jan werkte niet in het bos en 
op de JanJan werd niet ver-
trouwd, want Jan heeft het rich-
tingsgevoel van een gemiddelde 
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vakantieganger aan de Costa Del 
Sol: geen. Dus leverden we Jan 
gezamenlijk af en lieten Jurgen 
bij hem achter, zodat hij niet al-
leen hoefde te zijn in het donker. 
Het spel was er niet minder om. 
Van groot tot klein deed iedereen 
mee en geen truc werd onbenut 
gelaten om de douaniers te mis-
leiden. 
 
Mondriaantje 
Na het Smokkelspel schaarde 
iedereen zich om het kampvuur 
met hun stok om marshmallows 
en broodjes mee te roosteren. 
Een kampvuur leent zich ook uit-
stekend om griezelverhalen te 
vertellen. Bauke en Yornik On-
stenk lieten iedereen huiveren 
met hun spannende verhalen. 
Ondertussen sloot Gerrit Hiddink 
om 01:00 ’s nachts (!) aan nadat 
deze wereldreiziger vanaf een op-
treden in Middelburg hiernaartoe 
was komen rijden. Dat is pas 
kampleven! 
Een paar jongens, Tim Hetter-

scheid en Jurgen, waren niet van 
het kampvuur weg te slaan en 
zagen er uit als twee Mondriaan-
tjes, zo zwart als roet. Voordat zij 
hun slaapzak in kropen, werden 
ze voor het oog nog even gewas-
sen. Tim is donderdagavond nog 
gesignaleerd met zwarte oren! 
 
Nachtbeeën 
De leiding maakten hun bedjes 
ook op nadat iedereen was ge-
sommeerd te gaan slapen. 
Daarop moesten de pas aange-
schafte frisbees nog op dit nach-
telijke uur worden getest. Dit 
mondde uit in het oud-Hollandse 
nachtbeeën, uitgevoerd door mij, 
Kerstin en Jeroen, waarin het de 
bedoeling was elkaar op de meest 
gevoelige plekken te raken. Ja, je 
had erbij moeten zijn. 
 
Het hemelbed 
‘Sjezus!’ was een gevleugelde 
uitspraak van menig leider toen 
ze het gevaarte onder ogen kwa-
men dat Sylvia had meegenomen 
als luchtbed. Een hemelbed was 
een betere omschrijving voor de-
ze hoovercraft, waarmee je ook 
met een gerust hart Het Kanaal 
kunt oversteken. Hoewel, op de 
zondagochtend was haar lucht-
kasteel half leeggelopen en was 
Sylvia nergens meer te beken-
nen. Volledig opgeslokt was ze 
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weggezakt in het hemelbed, die 
gelukkig nog voldoende draag-
kracht bezat voor de 4 uur duren-
de nacht, waardoor ze lekker uit-
gerust aan de zondag kon begin-
nen. 
Gerrit was minder uitgerust. Za-
terdag had hij het hoogste woord 
over de charme van het slapen 
op een drie milimeter-matrasje, 
maar zondag moest hij hiervan 
terugkomen en bekennen dat hij 
geen oog dicht had gedaan. Dit 
kon overigens ook komen door 
gesnurk van deze of gene, of 
enorme lichtbak met 
‘Nooduitgang’ boven zijn hoofd. 

 
Torren in je hoofd 
Zondagochtend hoorden we op-
eens een jammerende noodkreet 
van Maria: ‘Er zit iets in mijn oor. 
Help!’. Er bleek een beestje toe-
vlucht gezocht te hebben in het 

knusse oortje van Maria. Water, 
schudden en smeken hielpen 
niet, waarop de huisartsenpost 
maar werd gebeld. Dus Maria op 
weg naar de huisartsenpost en 
dat bleek al voldoende voor de 
tor, want onderweg in de auto 
liep de tor zijn vrijheid tegemoet 
en viel uit het oor. Waarop Maria 
de indringer vakkundig handsfree 
dood sloeg. 
 
Reveille 
De jeugd sluimerde nog wat, 
maar dat moest rond 830 afgelo-
pen zijn. Tijd voor reveille. Gerrit 
sloeg de maat op de marstrom-
mel en ik trompetterde er op los. 
Dit had effect. Allen stonden 
rechtop in bed, behalve één. Ke-
vin Veenhuis verroerde geen vin. 
Even was er bezorgdheid, maar 
een kieteldood deed ook Kevin 
bezwijken. Hij had ons allemaal 
tuk! 
 
Calcium-rijk ontbijt 
Terwijl de jeugd een ochtendwan-
deling maakte over het omrin-
gende motor-circuit, maakte Jan 
het ontbijt klaar. Tenminste, hij 
was belast met het koken van de 
eieren. Altijd lastig voor een voor 
de rest zeer geëmancipeerde 
man. Het koken ging hem, na 
een paar tips van de dames, best 
goed af. Het vertrouwen groeide 
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en hij zou voor de leiding ook een 
eitje gaan bakken. Die bleek best 
goed binnen te houden, en zeer 
rijk aan calcium! 
 
Afscheid 
Na de spelletjes-ochtend en het 
middageten met knakworsten, 
moest ik vroegtijdig afscheid ne-
men. Dit vond ik heel jammer, 
omdat er nog eiergooien en wa-
terballon-gevecht in het verschiet 
lag. Gerrit nam de honneurs waar 
voor mijn groep de Poffertjes, er 
werd hartstochtelijk ‘Maikel, be-
dankt’ gezongen en ik pinkte een 
traantje weg. 
Jongens en meisjes, bedankt 
voor dit fantastische weekend. 
Volgend jaar weer!? 
 
Tot later, Maikel 
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Voorzitter:  
Lex de Goede 
De Wolzaklaan 2A 
7211 AR Eefde 
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:   
Andre 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 
  

Bestuur en overig 
 Jeugdcommissie: 
 Jan Takken 
 Sylvia Breukink 
 
 Redactie Clubblad: 
 Kerstin Takken 
 redactie@bcsteenderen.nl 
 
 Trainer: 
 Jan Takken 
 trainer@bcsteenderen.nl 
 
 Internet: 
 www.bcsteenderen.nl 
 E-mail: info@bcsteenderen.nl 
 
 Sporthal: 
 ‘t Hooge Wessel 
 Prins Bernhardlaan 3 
 7221 BA Steenderen 
 Tel: 0575-452263 


