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 Van de voorzitter 
Hoera, we zijn 
jarig!!!!!  
 
Een vraagje: wie 
weet nog allemaal 
wat er in 1984 zoal 
gebeurd is? Zomaar een aantal fei-
ten: Frans Halsema overleden, even 
als Jonny Weismuller (de enige echte 
Tarzan) en Tommy Cooper, deze 
laatste overigens zonder dat zijn pu-
bliek het door had. Indira Gandhi 
wordt koelbloedig vermoord. Het is 
het jaar van het laatste optreden van 
Doe Maar. Johan Cruijff speelt zijn 
laatste competitie-wedstrijd, Fignon 

wint de Tour, de Dis-
covery maakt de eer-
ste vlucht, Katie Ma-
lua wordt geboren, 
evenals Wesley Snij-
der en Arjan Robben. 
Best een interessant 
jaar dus. 

Natuurlijk en meest belangrijk in dit 
kader: 1984 is ook het oprichtings-
jaar van onze vereniging. Waar me-
nig auto pas in januari op kenteken 
mag worden gezet (beter voor de in-
ruilprijs!?) , meenden de toenmalige 
initiatiefnemers dat medio december 
een goed moment was om BCS offici-
eel op te richten en aldus geschiedde. 

Opvallend is dat van de huidige leden 
er slechts één lid in 1984 geboren is:  
onze Erik is een half jaartje voordat 
de vereniging officieel bestond ter 
wereld gebracht, 25 (!) leden na deze 
datum en de rest, de meesten dus, 
zijn hiervoor geboren. Aardig overi-
gens om te weten dat we na 25 jaar 
250 oud leden kennen, hetgeen in-
houdt dat er gemiddeld 10 mensen 
per jaar gestopt zijn. Kijken we even-
wel naar de ledenaantallen van de 
afgelopen jaren dan zien we een licht 
stijgend aantal (jong-
)volwassenen en 
sinds een aantal ja-
ren, een fors aantal 
jeugdleden. 

Dat we het 25e levensjaar gebruiken 
om hier en daar een feestje te bou-
wen mag duidelijk zijn, wat we pre-
cies denken mee te maken kan je, 
mocht je daar nog weinig over ge-
hoord hebben,  elders in dit nummer 
uitgebreid teruglezen. 
 

Interessant is wel-
licht om nu al na 
te denken over het 
50e levensjaar van 
de club in 2034. 
Hoe zou het dan 
met de club zijn. 
Bestaat hij nog, zijn leden van dit 
moment dan nog of weer lid, wordt 
sport eigenlijk nog bedreven zoals 
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 het nu beleefd wordt of is de indivi-
dualisering zover gevorderd dat we 
met de Wii van straks in 3D thuis (als 
dat fenomeen ook nog bestaat) aan 
het oefenen zijn op de schaarse mo-
menten dat we daar tijd voor denken 
te moeten maken.  Wie zal het zeg-
gen. Ik vermoed overigens dat het 
allemaal wel mee zal vallen. 

Al met al is ons 25 jarig bestaan een 
grote felicitatie waard: bij deze dus!!! 
Laten we onze verjaardag de komen-
de maanden van harte vieren en met 
zijn allen zorgen dat datgene wat we 
hebben opgebouwd, een bere-
gezellige club die ook nog sportief is, 
tenminste de komende 25 jaar be-
houden blijft, en tegen de maat-
schappelijke verdrukking in blijft 
groeien! 
 
Een hele fijne kerstvakantie, een ui-
termate goede jaarwisseling en een 
kerngezond en sportief 2010! 
 

Lex 



25 jaar!!! 

 
pagina pagina pagina 444   

 Voorwoord 
Hier is het dan!! Het eerste, enige en 
echte jubelboekje ter ere van het 
25ste jaar van de BCS. Dat gaat ge-
vierd worden en de snelle lezers van 
dit boekje zullen persoonlijk getuige 
zijn van deze bruisende start. Want 
al vele jaren is het invitatietoernooi 
een evenement om naar uit te kij-
ken. Samen met oud-leden, part-
ners, kinderen en collega’s belooft 
deze avond al jaren een groot plezier 
te worden. 
 
Gedurende het schrijven van dit 
stukje denk ik alvast vooruit naar het 
komende moment dat dit clubblad 
wordt uitgereikt. Vele leden zullen 
dan, nahijgend van de geleverde in-
spanning en onder het genot van een 
heerlijk (bok)biertje, colaatje of wijn-
tje rustig door dit clubblad bladeren 
om de leuke foto’s te bekijken van 
vroeger. Vroeger? Nouja, vanaf het 
jaar 2000 kent het archief van de 
BCS een archief met vele foto’s. 
Leuk om die in het clubblad te plaat-
sen, of de leden er zelf zo blij mee 
zijn…..? Vele veranderingen zijn op 
de foto’s waar te nemen: korte ha-
ren, lange haren, kilootje erbij, ki-
lootje eraf, de wisselende kleding-
stijl, en verder mogen jullie dat zelf 
invullen. 
 
Dit clubblad zal geheel in het teken 
staan van ‘vroeger’. En met ‘vroeger’ 
spreken wij in dit verband van 25 
jaar geleden, het jaar 1984. Het jaar 
waarin Rinus Michels bondscoach 

werd van Oranje, het jaar van de 
introductie van de Apple Macintosh 
en natuurlijk vooral de oprichting 
van de BCS. 25 jaar geleden kende 
de BCS leden die zij nu nog kent, 
leden die weggingen maar weer te-
rugkwamen en leden waarvan nu de 
kinderen op de baan aan het spelen 
zijn. 
 
Ik wens jullie met dit jubelboekje 
een geweldige start van het 25jarig 
jubeljaar toe! 
 

Veel lees- en kijkplezier! 

Kerstin 
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 Van Marry 
Er is mij gevraagd wat voor jullie 
clubblad te schrijven als ‘oud lid’ van 
de vereniging. 
 
Nu heb ik gehoord dat de vereniging 
dit jaar in december 25 jaar bestaat 
en dat ik erbij was op 17 december.  
Als ik mij goed herinner bij Trudi 
thuis, want we speelden toen nog in 
een klein gymzaaltje, en daar was 
geen kantine bij. Maar al gauw kwam 
er een mooie sporthal wat een grote 
vooruitgang was.  
 
Ik heb altijd met veel plezier bij de 
vereniging gespeeld en ben nu in de 
gelegenheid om nog een beetje de 
sfeer te proeven en die is goed. 
 
Hierbij wens ik het  bestuur en alle 
leden nog vele gezonde en sportieve 
jaren toe. 
 
Marry van Zoomeren 

 Welkom 
Dit jaar heeft de vereniging weer 
vele nieuwe (jeugd)leden mogen 
verwelkomen.  

Wij verwelkomen: 
 
Luc Hermus 
Joris Hermus
Tanja Kusters 
Hilde Onstenk 
Teun Uenk 
Eline Veenhuis 
Lisanne Veenhuis 
Thimo Veenhuis 
John Veenhuis 
Tom Vredegoor
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 Jubileum? Alweer 25 jaar…? 
Zo’n jubileum vraagt om stukjes over 
‘vroeger’, alleen ben ik nog maar 23 
jaartjes jong en is er niet zoveel 
vroeger om over te vertellen.  On-
danks dat heb ik toch al een redelijk 
lange geschiedenis met BC Steende-
ren. 
 
Het jaar 1996, groep 5 op de basis-
school, toen voor het eerst jeugdtrai-
ning werd gegeven bij de club. Mijn 
broer en ik deden mee want mijn 
moeder, die iedereen kent onder de 
naam Maria, deed het al en wij gin-
gen gezellig/sportief mee. Twee jaar 
lang heb ik bij de jeugdtraining geze-
ten tot het trieste moment dat er te 
weinig jeugd was om mee verder te 
gaan waardoor het voor mij eindigde. 
Om toch dat racket gevoel te behou-
den ben ik gaan tennissen, 3 jaar 
lang.  Sinds 2001, mijn 2e jaar mid-
delbare school, was er weer jeugd-
training en dus stopte ik direct met 
tennis en ging weer badmintonnen! 
Mijn 3 jaar tennis zorgde ervoor dat 
ik te goed was voor de jeugd waar-
door ik op 16 jarige leeftijd bij de vol-
wassenen mee ging doen. Daar heb 
ik 3 jaar competitie gespeeld bij het 
recreanten team tot het moment 
kwam dat ik ging studeren aan de 
Universiteit Twente. Ik verliet Steen-
deren en ging badmintonnen bij Ne-
derlands grootste studenten badmin-
ton vereniging D.B.V. DIOK, daar 
waar de naam vernoemd is naar haar 
daden, vooral na de wedstrijd! 
Tot op heden speel ik bij DIOK met 

bijzonder veel plezier maar toch is er 
iets waardoor ik meerdere keren per 
jaar terug kom om even snel een 
shuttletje te slaan. Of het nu het invi-
tatie-toernooi, 25 jarig jubileum, de 
sfeer in de kantine na afloop van de 
training of wedstrijd, Kerstin, het 
spreken met oud-bekenden en oud-
teamgenoten, de verveling op de 
zondag eruit te slaan (kon vroeger 
niet!) of gewoon “omdat het KAN”, er 
is altijd wel een reden om terug te 
komen bij BC Steenderen! 
 
Tot snel! 
 
Groetjes 
Vincent Schut 
 
p.s. Inhoud kan afwijken met de wer-
kelijkheid 
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 Het jaar 2001 
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 De oprichting 
Ja, dat was wat 25 jaar geleden. 
Steenderen kreeg een sporthal! 
Ons clubje van 18 personen dat nog 
in de gymzaal speelde op twee avon-
den moest een heel belangrijke be-
slissing nemen. Richten we een echte 
vereniging op, kunnen we dat voor 
elkaar krijgen? Wat zijn de risico’s, 
krijgen we genoeg leden om die hoge 
huur te kunnen betalen? 
Er zou een notaris aan te pas moeten 
komen…… 
 
Eerst maar eens vergaderen. Al snel 
bleek dat iedereen vond dat het maar 
moest gebeuren. 
17 december 1984 is de oprichtings-
vergadering van Badminonclub 
Steenderen gehouden. 
Daarbij werd ik als voorzitter  
benoemd, Nel Albers als secretaris, 
Sylvia Breukink als penningmeester, 
Marry van Zomeren 2e penningmees-
ter, Yvonne van de Burg als 2e secre-
taris. Een notaris was bereid om te-
gen betaling van nul gulden de acte 
op te stellen en BCS was een feit. 
Raar was wel dat bijna tegelijkertijd 
iemand mij belde met de vraag of hij 
penningmeester kon worden bij onze 
vereniging. Nou, dat hebben we maar 
niet gedaan. 
Daarop heeft die meneer zelf een 
vereniging opgericht, dat had nogal 
wat gevolgen. 
 
Wij meldden ons aan bij de NBB en 
daar vertelde men ons dat er al een 
vereniging in Steenderen bestond en 

dat wij dus niet aangesloten konden 
worden bij de NBB. 
Na veel gedoe bleek dat die andere 
vereniging later was opgericht dan 
onze club. 
Daardoor hadden wij weer een voor-
sprong en konden lid worden van de 
Nederlandse Badminton Bond. Veel 
steun hebben we ook gehad van  
Rianto uit Zutphen. 
Als klap op de vuurpijl bleek die bij-
zondere meneer van de ander vereni-
ging er met de kas vandoor te zijn, 
de leden van die vereniging zijn bij 
ons gekomen wat ook niet verkeerd 
was. 
 
De club heeft het al die 25 jaar goed 
gedaan, stabiel, enthousiaste be-
stuursleden, met jeugd, zonder jeugd 
en nu gelukkig weer met een heel 
aantal jeugdleden. 
Heel bijzonder dat er maar twee 
voorzitters zijn geweest in die 25 
jaar. 
 
Hopelijk blijft BCS wat het is: een 
heel gezellige vereniging. 
 

Trudi van der Weijden. 
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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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Wij vertrokken vanochtend (zondag 29 november 2009) om 8:45 naar  
Lichtenvoorde. Met 2 invallers Brian en Lisanne en Cindy en Kevin van 
het vaste team. We kwamen daar aan en moesten heel lang wachten 
en dat vonden we niet leuk. 

We moesten om tien uur spelen maar de zaal moest toen nog klaar ge-
maakt worden. Dus konden we pas beginnen om iets voor half elf. De 
eerste heren enkel van mij heb ik helaas net verloren. De heren dubbel 
was een drie setter en die hadden we ook helaas verloren met 21-17, 
19-21 en 21-17. Het was een spannende wedstrijd. De mix deed ik met 
Lisanne die haar aller eerste wedstrijd speelde. Die wedstrijd ging heel 
goed, want we hebben gewonnen met 14-21 en 17-21. Alleen 1 min-
puntje was dat ik Lisanne een snoeiharde knal in haar gezicht gaf. Ik 
had de opslag en zij stond helaas iets te dicht bij. De wedstrijd hebben 
we in totaal verloren met 6-2, Cindy en Brian hebben ook de mix ge-
wonnen. 

 Groetjes, Kevin Veenhuis 

Steenderen J2 -LBC’72 
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de verdediging werd gedrongen. In 
de volkmond werd die service de 
‘Sidek-service’ genoemd. Deze ont-
wikkeling werd internationaal als 
zeer onwenselijk beschouwd en bin-
nen een jaar was er dan ook een 
nieuwe aanpassing van serviceregels 
die luidde dat de shuttle bij het ser-
veren niet eerst tegen de veren 
mocht worden geslagen. Deze regel 
bestaat tot op de dag van vandaag 
nog steeds. 
  
Een andere belangrijke en meer re-
cente aanpassing betreft de hoek 
waaronder het racket moet worden 
vastgehouden op het moment dat de 
shuttle wordt geraakt. Ooit moest 
het racket zodanig naar beneden wij-
zen dat het hele blad onder de hand 
van de serveerder zat.  In de loop 
van de tijd is echter gebleken dat het 
voor een ontvanger helemaal geen 
probleem is als er wat vlakker wordt 
geserveerd en die regel is dan ook 
een paar jaar geleden geschrapt. Het 
blad moet nog steeds onder een 
hoek naar beneden zijn gericht, 
maar er is niet langer iets vastgelegd 
over de aard van die hoek, een hoek 
van bijvoorbeeld één graad is dus 
genoeg. Dit had echter wel tot ge-
volg dat er veel meer nadruk kwam 
te liggen op een andere serviceregel, 
namelijk de regel over het middel 
van de serveerder. 
  
Naast de regel waarin de hoek van 
het racket is vastgelegd, is er ook 

Onzin! De moderne spelregels, 
zoals we die internationaal voor 
wedstrijddoeleinden kennen, zijn 
ondertussen al meer dan 130 jaar 
oud en het woord ‘heup’ heeft 
daar nooit ingestaan. Het blijft 
echter één van de hardnekkigste 
misvattingen die er over de spel-
regels bestaan en ook nu wordt 
nog steeds door velen die niet be-
ter weten uit volle overtuiging 
beweerd dat er van onder de 
heup moet worden geserveerd. 

De service is de enige slag waarvan 
in de spelregels is omschreven hoe 
die moet worden uitgevoerd en het is 
natuurlijk onvermijdelijk dat deze 
omschrijving in die 130 jaar dat de 
spelregels in hun huidige functie be-
staan, de ontwikkeling van het spel 
volgend, meerdere malen werd aan-
gepast aan het actuele ontwikkeling-
stadium van de service als slag. 
  
Eén van de belangrijkste aanpassin-
gen kwam in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw toen de gebroeders 
Sidek uit Maleisië de zogenaamde 
‘reverse spin service’ hadden ontwik-
keld. Bij deze service werd de shuttle 
bij de dop vastgehouden met de ve-
ren richting lichaam en tegendraads 
vanuit de hand tegen de veren gesla-
gen. De shuttle tolde daarna op een 
volkomen onvoorspelbare manier 
over het net zodat gericht retourne-
ren absoluut onmogelijk was zodat de 
ontvanger op die manier constant in 

Serveren beneden de heup? 
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 een regel waarin is bepaald op welke 
hoogte de shuttle op het moment 
van raken mag worden vastgehou-
den en met deze regel komen we zo 
langzamerhand in de buurt van het 
heupverhaal. De regel is dat de 
shuttle zich beneden de middel van 
de serveerder moet bevinden. In de 
spelregels is de middel gedefinieerd 
als een lijn rondom het lichaam lo-
pend over de beide onderste ribben 
en dat is ruim BOVEN de heup! 
Alleen ja, de velen die niet beter we-
ten en uit volle overtuiging beweren 
dat er van onder de heup moet wor-
den geserveerd hebben dat natuur-
lijk nooit gelezen.  
 
Het probleem met deze regel is ech-
ter dat het voor een servicerechter 
lang niet in alle gevallen mogelijk is 
om bij de verschillende individuele 
spelers precies vast te stellen waar 
die lijn nu precies loopt en dat maakt 
het moeilijk om de regel onder alle 
omstandigheden te handhaven. Men 
is dan ook op zoek naar een beter te 
beoordelen variant op deze regel. 
 
Op dit moment wordt gedacht aan 
het fixeren van de maximale hoogte 
van waar de shuttle mag worden ge-
slagen op bijvoorbeeld 1.10 meter 
boven de grond. Kleinere spelers 
mogen dan ruim boven de middel 
serveren en bij lange spelers komt 
die grens onder het middel te liggen. 
Er hangt nog wel een heel verhaal 
met betrekking tot de controleer-
baarheid van het geheel aan deze 
variant maar dat heeft niets met de 
service zelf te maken. 

  
Drie keer raden wat er gaat gebeu-
ren bij spelers van ongeveer 1.90 
meter en langer? Precies, de velen 
die niet beter weten en uit volle 
overtuiging beweren dat er van on-
der de heup moet worden geser-
veerd krijgen alsnog hun zin.  

Clear 51: NBB 
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 Het jaar 2002-2003 
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Levenloos leven wie niet reist, wie niet leest, 
Levenloos leven wie eigenliefde  
verwoest, wie geen hulp toelaat. 

Levenloos leven, wie slaaf van de sleur wordt 
elke dag dezelfde weg bewandelt, 

wie niet verandert van merk of  
kleur van kleding, 

of niet praat met onbekenden. 
Levenloos leven, wie wegloopt van passie en  

beroering van emoties, 
juist van dát wat  

de glans in de ogen doet terugkeren 
en verscheurde harten weer tot bloei brengt.  
Levenloos leven, wie het stuur niet omgooit 

indien getroffen door ongeluk 
in werk of liefde, 

wie niet waagt het zekere los te laten,
of het onzekere te volgen van een droom. 

Wie niet toelaat,
zelfs niet één keer 

in het leven, af te zien van wijze raad. 
Leef vandaag!! 

Waag vandaag!! 
Doe het vandaag!! 

Geef je niet over aan een levenloos leven!! 
BELET JEZELF NIET, GELUKKIG TE ZIJN 

 
 

Levenloos leven 
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 Even voorstellen... 



Badmintonclub Steenderen

 
pagina pagina pagina 191919   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
De jarigen van december t/m maart 
2010: 
 
Marja Koert 1-dec
Esther Staal  4-dec 
Lisanne Veenhuis 8-dec 
Jan Takken  10-dec 
Marcella Utermohlen 12-dec 
Brian Veenhuis  13-dec 
 
Sandra van Oosten 10-jan 
Adriaan Beulenkamp 17-jan 
Cindy Esselink  18-jan 
Thimo Veenhuis  19-jan 
Jinte Verstege  27-jan 
 
Alex Rijkaart 2-feb
Tanja Kusters  2-feb 
Lucie Peters  6-feb 
Maria Schut  10-feb 
Anja Boumeester 16-feb 
Hans Geurts  22-feb 
Yornik Onstenk  23-feb 
Ton van Driel  27-feb 
 
Sylvia Breukink  2-mrt 
Ineke Hulshof  3-mrt 
Trudi v/d Weijden 15-mrt 
Barbara Leerkes  16-mrt 
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 Jubileumjaar 
Geen idee wanneer jullie dit lezen: 
voor aanvang van het invitatietoer-
nooi, tijdens (tussen de wedstrijdjes 
door) of na het toernooi. 
 
17 december is in elk geval de ope-
ningsavond van ons 25-jarig jubile-
um. Met 60 mensen, waaronder 36!! 
eigen leden is het wel zeker dat het 
een leuke avond wordt. 
 
Met zovelen in een volle sporthal, in 
één woord supergezellig!     
 
Na afloop van de wedstrijden wordt 
iedereen in de sporthal opnieuw wel-
kom geheten en ditmaal door onze 
voorzitter Lex die memoreert dat het 
25 jaar geleden is dat de oprichtings-
vergadering plaatsvond. 
Elders in dit nummer is hierover door 
de oud-voorzitter Trudi al een artikel 
aan gewijd. 
 
Daarna vindt de verloting plaats. Ik 
kan u nu alvast verklappen dat 
evenals voorgaande jaren de biljart-
tafel ook nu weer overvol ligt met 
allemaal cadeautjes. 
Nee, niet van Sinterklaas. Allemaal 
bij elkaar gesprokkeld en ook bijeen 
gebracht door de eigen leden! 
Het is met zo’n overvolle tafel geen 
enkel probleem om een flinke hoe-
veelheid loten te verkopen. Bijna 
iedereen heeft prijs. Al leert de erva-
ring dat er altijd weer mensen zijn 
die een grote tas nodig hebben om 

hun spulletjes mee naar huis te krij-
gen! 
 
Voor de volledigheid nog even de 
Evenementenkalender 2009- 2010:      
 
Pak je agenda en noteer de volgende 
data in ROOD       
 
17 december   
Invitatietoernooi Volwassenen                  
14 januari  
Invitatietoernooi Jeugd 
25 maart   
Generatieklooftoernooi 
????   
Feestmiddag jeugd 
8 april   
Start Blok 
5 juni   
Feestavond volwassenen 
12 – 13 juni   
Kamp jeugd  
20 juni   
Gerke van Zalk /Acus Toernooi 
26 september  
Oud-leden toernooi  
16 december   
Invitatietoernooi – sluiting jubileum-
jaar  
 
Fijne feestdagen en tot donderdag 7 
januari! 
 
Maria 
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 Oude verslagen 

In het jaar 1986 werd er een heus competitiejournaal bijgehouden. 
Toen nog niet met een computer, zelfs niet met een typemachine. Nee, 
deze verslagen werden geschreven met de hand! 
 
Op deze pagina 2 kleine verslagjes van het toenmalige team 1 en team 2, 
waarin leden van nu ook 23 jaar geleden de punten voor BCS pakten. 
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 Het jaar 2004-2005 
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 Oude verslagen 

Bovenstaand een stukje uit 1986 van het toenmalige team 1. 
Niet alleen het competitiejournaal werd met de hand geschreven. Ook 
de ‘mailwisseling’ met de bond werd verstuurd per post.  
 
Waar wij nu gewend zijn veel mailtjes van Sylvia te ontvangen, kregen 
de leden van ‘toen’ een handgeschreven of handgetypte brief. Zelfs  
veranderingen in competitiewedstrijden werden per brief, met de hand 
geschreven, verstuurd naar de competitieleiders van de betreffende  
verenigingen.  



25 jaar!!! 
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 Tussenstanden competitie 

Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Phido  8  47 

 Steenderen 1  8  43 

 Pluumke 67  7  35 

 Doesburg  8  35 

 Eefde  7  33 

 LBC’72  8  24 

 Spees Sjuttel  8  19 

 Poona  8  12 

Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Flash Vorden  8  50 

 Phido  8  50 

 Varsseveld  8  39 

 Shuttle-up 81  8  36 

 Rianto  8  34 

 Eefde  8  18 

 Steenderen 2  8  17 

 Grol  8  12 
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Team Aantal  

wedstrijden 
Aantal  
punten 

 Hengelo  7  42 

 Steenderen 3  6  29 

 Pluumke 67  7  29 

 Poona  7  29 

 Flash Vorden  7  24 

 Babo  7  20 

 Thuve  7  19 

Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Didam  8  56 

 Seepaerd  8  40 

 Poona  8  37 

 Zevenaar  8  31 

 Steenderen 4  8  28 

 Yapton  8  26 

 Thuve  8  19 

 Wehl  8  19 
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 Tussenstanden competitie 

Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Phido  6  36 

 Hengelo  6  28 

 Zuidveen  5  22 

 Spees Sjuttel  6  20 

 Steenderen R1 6  18 

 Varsseveld  5  12 

Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Phido  4 23 

 Steenderen R2  5  22 

 Wehl  4 21 

 Seepaerd  5 16 

 Doesburg  4  6 
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Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Didam  6  45 

 Steenderen J1  6  24 

 Pluumke 67  6  24 

 Poona  6  3 

Team Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

 Pluumk 67  6  47 

 Rianto  7  28 

 Poona  7  27 

 LBC’72  7  24 

 Flash Vorden  6  22 

 Steenderen J2  6  20 

 Spees Sjuttel  7  16 
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 Het jaar 2006-2007 
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 Onverwacht bezoek…. 
Op donderdag 3 december werden 
we blij verrast door het onverwachte 
binnenkomen van Sinterklaas en 
Zwarte Piet. Wat een leuke verras-
sing! 
Sinterklaas nam alle tijd om alle kin-
deren bij zich te laten komen. Over 
elk kind wist hij wel wat te vertellen. 
Het blijft toch een bijzondere man! 
 
Als fotograaf kijk je de groep steeds 
rond en het was erg vertederend om 
te zien hoe ook de jeugdleiding zat 
te genieten. Zij hielden hun hoofden 
net zo schuin als de kinderen en er 
lag een heerlijk ontwapenende glim-
lach rond hun lippen. 
Het blijft altijd weer een spannend 
gebeuren als de goedheilig man 
langs  komt. Want je weet natuurlijk 
maar nooit of hij je vraagt een liedje 
te zingen, of dat je iets voor moet 
doen. Nou dat gebeurde natuurlijk 
ook! Shana en Jurgen moesten sa-
men met Zwarte Piet van alles laten 
zien. En ja hoor, Bueno en Jeroen 
mochten een liedje voor de Sint zin-
gen. 
 

De Sint had ook een belangrijke taak 
van het bestuur overgenomen. Hij 
bedankte alle vrijwillige jeugdleiders 
voor hun inzet in het afgelopen jaar 
en gaf hen daarbij een heerlijk rui-
kend cadeau. 
 
Dank u Sinterklaasje!!!! 
 
Op de volgende pagina nog een klei-
ne foto impressie van de Sint en 
Zwarte Piet. 
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 Het jaar 2008-2009 
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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 


