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 Van de voorzitter 
SCHEVE SCHAATS 

 
Schrijfmoment 
van dit stukje: 
the day after the 
race before: 
“onze” Sven, ge-
doodverfd win-
naar lang voordat 
de wedstrijd ge-

start was, kleunde helemaal mis na 
een foutieve aanwijzing van zijn 
coach. Het koningsnummer werd een 
sportief drama, 6 miljoen kijkende 
Nederlanders met een katertje ach-
terlatend. Lee, de Koreaan, zag je 
tot de 6e kilometer van zijn oppo-
nent langzaam afscheid nemen van 
zijn gedroomde 1e plaats, om na de 
verkeerde wissel maar nog tijdens de 
rit van Sven helemaal euforisch te 
worden. Hem kon niets meer gebeu-
ren, heldendom en eeuwige roem is 
zijn lot, dit ondanks het gegeven dat 
hij overduidelijk niet de snel-
ste was.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Natuurlijk blijft onze hele natie on-
danks deze wetenschap vinden dat 
‘onze man’ tenminste de morele win-

naar is en een eervolle vermelding 
waard is en blijft. De onfortuinlijke 
coach die wereldwijd zijn verbeter-
punten toonde was de eerste 24 uur 
na het drama nog in functie: een 
beetje voetbalcoach zou dan het 
pand allang op eigen initiatief verla-
ten hebben, Sven verklaarde (in eer-
ste instantie) manmoedig  deson-
danks met door te willen gaan. Spor-
tieve klasse van Olympisch niveau 
(meedoen is nog steeds belangrijker 
dan winnen)!  
 
Sport, op het hoogste niveau geken-
merkt door het gaan tot het fysieke 
uiterste, is meestal mooi om te doen 
en  te zien, maar kan tegelijkertijd 
wreed doch rechtvaardig zijn: regels 
zijn regels, en louter opgesteld om 
toegepast te worden, ook als het ge-
voelsmatig even niet uitkomt.  Emo-
tie mag geen rol spelen, objectiviteit 
en sportiviteit moeten de boventoon 
voeren. 
 
Binnen onze sportieve bezigheden 
spelen (opgelegde) regels natuurlijk 
ook een regulerende rol, zij het 
meestal een marginale. Zaken als 
tijdige vaststelling van de opstelling 
gaven in het pre-digitale tijdperk bij 
competitie-wedstrijden wel eens wat 
gedoe, en, een klassieker (vraag 
maar aan de wereldberoemde ten-
nisser John McEnroe), natuurlijk de 
vraag of de shuttle in of uit is: de 
simpele oplossing ligt in problemati-
sche gevallen in een ‘ordinaire’ let. 
Was de tegenstander wel  voorbereid 
op de opslag is zo nu en dan een 
aardige vraag, die meestal beant-



Badmintonclub Steenderen 

 
pagina pagina pagina 333   

 woord wordt met een ‘sorry’, ge-
volgd door een nieuwe opslag.  Een 
relatief nieuw fenomeen is de moge-
lijkheid om bij het 11e punt een set 
het spel even stil te leggen en een 
speler goedbedoelde adviezen te ge-
ven en tegelijkertijd de tegenstander 
uit zijn/ haar spel te halen, hetgeen 
de eerste keer dat het in mijn nabij-
heid gebeurde (bij ons) tenminste 
lichte irritatie wekte. Verder valt er 
erg binnen onze sport weinig te ver-
hapstukken, en mocht dat al het ge-
val zijn, dan wordt het meestal in 
der minne geschikt of geslikt. Spel-
verruwing en hufterigheid, maat-
schappelijk gezien de laatste jaren 
toch bezig met een niet te stuiten 
opmars,  komen binnen onze sport 
nauwelijks voor, en dat moesten we 
maar zo houden! 
 
Voorbeeldgedrag is in deze een be-
langrijke factor: ‘wie sportief doet, 
die spelplezier ontmoet’ is wellicht 
een aardige variant op een bekende 
uitdrukking. Ik stel voor dat wij hier 
de komende 25 jaar binnen onze 
club hier van harte mee door gaan!! 
 
Een hele plezierige lentecompetitie & 
veel plezier met de Blok! 
 

 

Lex 
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 Voorwoord 
Op moment van dit schrijven 
heeft de kampleiding van jaar net 
de kamplocatie bezocht. Een 
mooie locatie, veel bos en een 
open veld. Jammer van de regen, 
maar wanneer het in 12 en 13 
mooi weer is, wordt ook dit jaar 
het kamp weer een succes. 
 
Het weekend voor het kamp (5 
juni) staat helemaal in het teken 
van het jubileumjaar. De evene-
mentencommissie is al weken be-
zig om deze feestavond te organi-
seren. Voor de jeugd zal deze 
feestavond (middag) plaatsvinden 
op zaterdag 24 april. Ook deze 
middag zal in het teken staan van 
het 25 jarige bestaan van BCS.  
 
Momenteel zijn vele leden van de 
BCS druk bezig met het spelen 
van de lentecompetitie. Het wed-
strijdschema van deze competitie 
is al tijdig door Andre uitgebracht, 
waardoor deze niet in dit clubblad 
te vinden zal zijn. Wat staat er 
dan wel in dit clubblad? Nou, dit 
clubblad is gevuld met verslagen 
over een internationaal studen-
tentoernooi in Enschede, met veel 
bier en andere leuke activiteiten. 
Verder staat er een verslag in van 
lentecompetitieteam 2, die Lo-
chem toch echt de baas bleken te 
zijn, waarmee? Tja, dat staat op 

pagina 30. Ook de notulen van de 
ALV van 18 februari 2010 zijn na 
te lezen in deze editie van het 
clubblad. Tevens worden leuke 
foto’s getoond van de start van 
het jubileumjaar en het jeugdinvi-
tatietoernooi.  
Uiteraard is ook het clublied/
jubileumlied na te lezen, waar-
door niemand meer een excuus 
heeft wanneer hij of zij deze de 
volgende keer niet mee kan zin-
gen.  
 
Het volgende clubblad zal medio 
juni worden uitgegeven. Copij is 
uiteraard van harte welkom. 
 
Ik wens jullie veel lees– en kijk-
plezier! 
 
Kerstin 
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 ISBT 2009 
Van 28 december tot en met 1 
januari heb ik deelgenomen aan 
het Internationale Studenten Bad-
minton Toernooi (ISBT) in En-
schede. Dit betekende 3 dagen 
badminton, 4 dagen feest, blaren 
en kramp! Het Awesome ISBT 
stond dit jaar in het teken van de 
bekende tv-serie ‘How I met your 
mother’. Terwijl dit toernooi voor 
mij in het teken stond van lekker 
badmintonnen en drankjes drin-
ken, was Vincent al maanden be-
zig om dit toernooi te organise-
ren. Hij zat namelijk in de ISBT-
commissie. Een niet heel integere 
commissie, aangezien deze kon 
worden omgekocht met flessen 
sterke drank. 

Het toernooi begon op maandag 
28 december met het inschrijven 
van de deelnemers. Omdat het 
een internationaal toernooi betrof, 
waren er vele deelnemers die een 
slaapplaats kregen toegewezen in 
de sporthal. Nadat alle deelne-
mers waren ingeschreven begon 
het feest in de nabijgelegen 
kroeg. Hier hadden ze het enige 
echte Kriekenbier, een biertje 

waarvan menig vrouw smult en 
menig man gruwelt. Het werd een 
lange avond en helaas ging de 
wekker de volgende morgen af 
om kwart voor 7, ofwel 6:45! 

De dinsdagmorgen 29 december 
begon het echte badmintonwerk. 
Het hoogste niveau werd deze 
dag gehaald, gezien de meeste 
deelnemers nog niet stijf stonden 
van de drank. Op deze dag speel-
de ik 2 enkels en 2 mixen. Bij de 
mix kreeg ik een Duitse partner 
toegewezen. Hij had een belang-
rijk kenmerk, namelijk dat hij in 
plaats van een flesje water, een 
heuse fles Jägermeister naast de 
baan had staan. Geloof het of 
niet, zijn spel werd hierdoor alleen 
maar positief beïnvloed, beide 
mixen hebben wij dan ook gewon-
nen. Na het zware werk op de 
baan werd gezamenlijk gegeten in 
het centrum van Enschede, waar-
na iedereen vertrok naar het eer-
ste echte grote feest van dit toer-
nooi. Het besloten feest vond 
plaats in ’t Bölke, een van de 
grootste homodiscotheken van 
Nederland. Ook dit werd een kort 
nachtjes, want ook de volgende 
Morgen klonk om 6:45 de wekker. 
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 Ook de woensdag stond ik weer 
vroeg op de baan. Deze dag 
speelde ik maar liefst 6 wedstrij-
den. Mijn mixpartner had een 
dusdanige drankwalm om zich 
heen, dat je dáár alleen al dron-
ken van zou kunnen worden. Dat 
menigeen de vorige avond flink is 
doorgezakt bleek wel uit het ni-
veau van de wedstrijden. Zelf de 
spelers van het hoogste niveau 
maakten missers waar je U tegen 
zegt. Na het zware badminton-
werk werd er gegeten in Hengelo, 
met achtereenvolgens een 
pubquiz die werd georganiseerd 
door Vincent. De winnaars van de 
pubquiz kregen een ‘torentje’ of-
wel héél veel bier. Nadat de win-
naars voorzien waren van ‘hun 
torentje’ werd het feest voorgezet 
in de naastgelegen bar/
discotheek. Ook deze nacht werd 
een korte nacht. Niet alleen om-
dat de wekker weer ging om 
6:45, maar ook omdat de 6 partij-
en van die dag begonnen door te 
werken op mijn benen. Ik kreeg 
kramp! Niet in één been, nee bei-
de bovenbenen moesten er gelijk-
tijdig aan geloven! 
 
Voordat donderdagmorgen, 31 
december, de laatste wedstrijden 
werden omgeroepen, werden 
eerst de deelnemers gewekt met 
het toepasselijke ‘Gutenmorgen 

Sonnenschein’.  Deze donderdag 
werden de laatste wedstrijden van 
het toernooi gespeeld. Natuurlijk 
werd het toernooi niet zomaar af-
gesloten. Eerst werd er in het 
sportcentrum een echte Chinese 
maaltijd voorgeschoteld, waarna 
iedereen langzaam begon toe te 
leven naar het komende oud- en 
nieuw feest. Om 12 uur werd het 
oud- en nieuw feest dan ook met 
zijn allen ingeluid. Onder het ge-
not van champagne en vuurwerk 
ging het feest tot in de late uur-
tjes door. 
 
De volgende morgen ging de wek-
ker gelukkig niet. Het toernooi 
was ten einde. Erg jammer van de 
gezelligheid, maar van de spier-
pijn heb ik nog dagen na mogen 
genieten. 
 
Kerstin 
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 De andere kant: 
 
Tot zover de deelnemende kant 
van het verhaal wat heeft geleid 
tot spierpijn, kramp, blaren, ka-
ters en nog meer negatieve din-
gen (bij Kerstin). Wat ze dan ver-
geten is te vertellen is dat ze in 
de dames enkel 2e is geworden en 
in de mix 6e! Of het vroege op-
staan nu een voordeel is geweest 
of een nadeel is niet met zeker-
heid te zeggen maar het was in-
derdaad wel belachelijk vroeg. 
Waarom we dan zo vroeg moes-
ten op staan is dan nu de meest 
logische vraag, nou: Ik (Vincent) 
was de penningmeester van het 
ISBT 2009 en als toernooiorgani-
satie moet je natuurlijk bij je 
toernooi zijn, iedere dag, vanaf 
07:45 om de deelnemers te wek-
ken en ontbijt klaar te zetten. Dat 
wekken gebeurt, zoals Kerstin al 
zei, met hele slechte muziek waar 
je in niet nuchtere toestand bij-
zonder vrolijk van wordt. 
 
Maar om even terug te komen op 
dat wij een niet integere commis-
sie zouden zijn want dat zijn wij 
wel degelijk (op het puntje omko-
pen na dan). Dat omkopen is 
trouwens niet onlogisch want 
daarmee kun je de zekerheid 
‘kopen’ van een mixpartner. Dit is 
nodig omdat er meer mannen dan 

vrouwen meedoen aan het toer-
nooi. Die drank wordt trouwens 
netjes iedere maand door de com-
missie bewonderd en van genut-
tigd wat hele mooie avonden op-
levert :D Zo is het organiseren 
van een toernooi niet alleen leuk 
voorafgaand aan het toernooi, 
maar ook tijdens de “evaluaties”. 
 
Voor iedereen die Engels kan: 
www.diok.nl/isbt en tot slot een 
mededeling voor alle jeugdle-
den. Ga studeren in Enschede, 
wordt lid van D.B.V. DIOK en 
maak het ISBT zelf mee! 
 
Vincent 
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Speelzondagen 

De speelzondagen voor de resterende 
weken van dit seizoen, zijn: 
 
Datum  Competitie 
28 maart  L3 
11 april  L1 en L3 
25 april  L1 en L3 
2 mei  4 banen 
16 mei  L1 
10 mei  L1 en L3 
30 mei  L1 
20 juni  Van Zalk zondag 
 
Op 2 mei en 16 mei spelen er geen 
lentecompetitieteams thuis. Dit houdt 
in dat er 4 banen zijn gereserveerd 
om vrij te spelen. 
 
Over de Van Zalk zondag krijgt  ieder-
een t.z.t nog bericht.  

Belangrijke data 

Ook dit seizoen zijn er weer een 
aantal leuke activiteiten ingepland. 
Reden dus om deze data in je 
agenda te zetten! 
 
8 april 
Start Blokcompetitie 
 
24 april 
Jeugdmiddag jubileumactiviteit 
 
5 juni 
Feestavond BCS 
 
12 en 13 juni 
Jeugdkamp  
 
20 juni 
Gerke van Zalk toernooi 
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 Eindstanden competitie 2009-2010 

Team 1:  
Derde klasse  

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Phido 14 81 

Pluumke ‘67 14 76 

BC Steenderen 14 75 

Doesburg 14 60 

Eefde 14 53 

LBC 72 14 41 

Poona GBC 14 33 

Spees Sjuttel 14 29 

Team 2:  
Vierde klasse 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Phido 14 85 

Flash Vorden 14 83 

Rianto 14 64 

Shuttle-up 81 13 61 

Varsseveld 14 61 

BC Steenderen 14 33 

Eefde  13 28 

Grol BV 14 25 

�� Jan Takken 
�� Johan Boesveld 
�� Bueno Rutjes 
�� Mascha Gebbink 
�� Sylvia Breukink 
�� Kerstin Takken 

�� Adriaan Beulenkamp 
�� Andre Saalmink 
�� Erik Baars 
�� Lisette v/d Weijden 
�� Sandra van Oosten 
�� Marja Koert 
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Team 3:  
Vijfde klasse 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Hengelose BC 12 72 

BC Steenderen 12 52 

Poona GBC 12 49 

Pluumke 67 12 47 

Flash Vorden 12 43 

Babo 12 38 

Thuve BC 12 35 

Team 4:  
Vijfde klasse 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Didam 14 97 

‘t Seepaerd 14 73 

Zevenaar 14 58 

Poona GBC 14 56 

BC Steenderen 14 54 

Yapton 14 50 

Wehl BC 14 37 

Thuve BC 14 23 

�� Gerrit Hiddink 
�� Marius Lamers 
�� Lucie peters 
�� Marije Knol 
�� Barbara Leerkes 
�� Esther Staal 

�� Lex de Goede 
�� Bert Wisselink 
�� Raymond Geurts 
�� Maria Schut 
�� Trudi v/d Weijden 
�� Joke van Rooij 
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Team R1:  
Z-klasse 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Phido 10 54 

Zuidveen 10 42 

Hengelo 10 40 

Varsseveld 10 37 

Spees Sjuttel 10 32 

BC Steenderen 10 27 

Team R2:  
Z-klasse 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Phido 8 44 

Wehl BC 8 37 

BC Steenderen 8 35 

‘T Seepaerd 8 29 

Doesburg 8 15 

�� Ramon Kelderman 
�� Stenn Hertgers 
�� Ineke Hulshof 
�� Angeline Jansen 
�� Monique van Bekkum 

�� Sjoerd Lentjes 
�� Armijn van Roon 
�� Tom van Wijk 
�� Gerke van Zalk 
�� Thea Hazelhoff 
�� Marcella Utermohlen  
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Team J1:  
U17 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Didam BC 6 46 

Pluumke 67 6 21 

BC Steenderen  6 15 

Poona GBC 6 14 

Team J2:  
U13 

Aantal  
wedstrijden 

Aantal  
punten 

Pluumke 67 12 88 

Poona GBC 12 55 

Rianto BC 12 50 

BC Steenderen 12 36 

Flash Vorden 11 35 

Spees Sjuttel 12 34 

LBC 72 11 30 

�� Bouke Boumeester 
�� Yornik Onstenk 
�� Anne Boumeester 
�� Marieke Schotman �� Jinte Verstege 

�� Kevin Veenhuis 
�� Kevin Vonk 
�� Margit Holland 
�� Cindy Esselink 
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 Notulen ALV februari 2010 
CONCEPT-Notulen van de Alge-
mene Ledenvergadering Badmin-
tonclub Steenderen,  
gehouden op donderdag 11 fe-
bruari 2010 in de kantine van de 
sporthal “t Hooge Wessel”. 
 
Aanwezig:  
Het bestuur en 30 leden 
(presentielijst is bij vergaderstukken 
opgeslagen) 
Afwezig met kennisgeving:  
Mascha Gebbink, Tanja Kusters en 
Alex Rijkaart 
 
1 Opening 
Onder het genot van een kopje koffie 
en een plakje cake opent de voorzit-
ter om 20.10 uur deze 25e ledenver-
gadering. Hij heet iedereen van harte 
welkom en stelt vast dat er een zeer 
goede opkomst is. Aangezien de cake 
ter ere van de verjaardag van Maria 
Schut (10/02) is, wordt het 'Lang zal 
ze leven' ingezet. Hij belooft, zoals 
elk jaar, zijn best te doen om de ver-
gadering niet onnodig lang te laten 
duren, zodat er na afloop nog gele-
genheid is om te spelen. Voorts 
vraagt hij de vergadering of er nog 
aanvullende agendapunten inge-
bracht worden, dit blijkt niet het ge-
val. Daarmee is de agenda vastge-
steld. 
 
2 Mededelingen 
Op de vraag of er leden zijn die me-
dedelingen hebben komt geen reac-
tie. 

De voorzitter blikt kort terug op het 
afgelopen jaar met een aantal noe-
menswaardigheden: 
- 17 december 2009 start van het 
 jubileumjaar 
- de vereniging telt momenteel 
 76 leden waarvan 28 jeugdle
 den; toename ledental van 25%  
- er deden maar liefst 8 teams 
 (waarvan 2 jeugdteams) mee in 
 de competitie 
- het was een druk jaar voor Ma
 ria Schut. Aan de blok deed na
 genoeg iedereen mee 
- memorabel bezoek van Sinter
 klaas en Zwarte Piet 
- onze jeugd is weer in nieuw te
 nue gestoken door onze leden 
 Hans en Riet Geurts. De jeugd 
 loopt in mooie kleding van Co
 lors@home 
 
We werden afgelopen jaar verrast 
door een actie van de Nederlandse 
Badminton Bond (NBB). Zij wilden 
alle adresgegevens van alle leden 
verkopen aan de Sponsorloterij. Van-
uit onze club is daar op gereageerd 
met een actie waarbij bijna alle leden 
geen toestemming verleenden tot 
verkoop van hun gegevens. Dit heeft 
de bond nog wel aan het denken ge-
zet.  
 
3 Notulen van de ALV d.d. 18 
februari 2009 
De conceptnotulen van de vorige ALV 
worden per pagina doorgenomen. 
Ton van Driel reageert nog kort op de 
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 vermelding bij de rondvraag dat zijn 
afwezigheid niet onopgemerkt is ge-
bleven. Prettig te weten dat mensen 
je missen. Maar vooral  het opnemen 
van een grap gevolgd door een smi-
ley kan hij erg waarderen.  Er komen 
verder geen op- of aanmerkingen 
vanuit de vergadering. Met compli-
menten voor de secretaris worden ze 
daarmee vastgesteld. 
 
4 Verslag Kascommissie. 
Alex Rijkaart en Esther Staal waren 
vorig jaar geïnstalleerd als kascom-
missie. Esther heeft als gevolg van 
het heugelijke feit dat ze weer moe-
der is geworden verstek moeten laten 
gaan. Anja Boumeester heeft haar 
vervangen. Anja verwoordt namens 
de kascommissie hun bevindingen. 
Met de creatieve inslag van Alex, de 
appeltaart van penningmevrouw Mo-
nique van Bekkum en het financiële 
inzicht van Anja zijn de cijfers gecon-
troleerd. Conclusie is dat de penning-
mevrouw de zaakjes goed voor elkaar 
heeft. De vergadering ontvangt dit 
met applaus voor de penningme-
vrouw.  
De penningmevrouw wil nog even 
terugkomen op de controle van vorig 
jaar. Daarbij werd toen één eurocent 
verschil geconstateerd. Zij heeft deze 
eurocent gevonden en had deze sym-
bolisch aan Alex willen overhandigen. 
 
5 Benoeming nieuwe Kascom-
missie 
Alex heeft voor het tweede jaar deel-
genomen aan de kascommissie en 
voor hem zou normaliter  een nieuw 

lid gezocht worden. Anja is nu al in-
gevallen en wil ook volgend jaar wel 
weer deel uitmaken van de kascom-
missie. Esther heeft aangeboden vol-
gend jaar haar taak alsnog te willen 
vervullen. Daarmee bestaat de kas-
commissie volgend jaar uit de leden 
Esther Staal en Anja Boumeester.  
 
6 Financieel overzicht 2009 / 
begroting 2010 
De cijfers hebben de laatste twee we-
ken ter inzage in de sporthal gelegen 
en ook vanavond kan iedereen ze 
meelezen.  
Cijfers 2009 
Trudi van der Weijden is verbaasd 
over het feit dat we schijnbaar ook 
leden verkopen J. De opbrengst van 
verkoop aan leden staat op de over-
zicht als de post 'verkoop le-
den'.Verder komen er geen vragen 
vanuit de club over de cijfers van 
2009 
Begroting 2010 
De voorzitter geeft aan dat het be-
stuur inkomsten altijd voorzichtig be-
groot en de uitgaven altijd iets ruimer 
opneemt. Hij loopt de posten van de 
begroting door en geeft overal toe-
lichting op. De bijzonderheden daar-
uit:subsidie gemeente (€ 955,24) is 
dit jaar al ontvangen. De gemeente 
heeft daarbij wel aangegeven dat 
voor volgend jaar rekening gehouden 
moet worden met een forse krimp als 
gevolg van de economische crisis. 
sponsoren: er wordt nagedacht over 
mogelijke uitbreiding hiervan. Daar-
over later meer. 
Verloting/Grote clubactie actie: fors 
ingezet. We gaan ervoor! 
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 huur sporthal: elk jaar wordt reke-
ning gehouden met 5% stijging. 
bond: laatste jaar vaste bijdrage aan 
de bond + kosten voor deelname aan 
bondscompetitie. 
trainer: zal ook geen verrassingen 
geven gezien het prettige wurgcon-
tract dat vorig jaar gesloten is met 
Jan Takken. 
jeugdkosten: lijkt best veel, maar we 
zien ook resultaat. Er stromen ge-
staag jeugdleden door naar de vol-
wassenen. In dit bedrag zit ook een 
forse bijdrage voor het jeugdkamp. 
jubileumkosten: bij alles wat er door 
de jubileumcommissie wordt ge-
vraagd als het om budget gaat is 
steevast het antwoord 'maak maar 
een plannetje, dan reageren we daar 
wel op'. Er is gewoon een ruim be-
drag gereserveerd en we zien wel of 
het gebruikt gaat worden. De spaar-
rekening laat het in elk geval toe. 
Vragen en opmerkingen vanuit de 
leden 
Armijn van Roon doet de suggestie 
de vrijwilligers van de club eens uit 
eten te sturen op kosten van de vere-
niging 
Ton van Driel: de huur sporthal lijkt 
met meer dan 5% verhoogd. Dit 
klopt inderdaad er is dit jaar wat 
meer begroot voor extra inhuur op de 
zondag waarmee meer speelgelegen-
heid wordt gecreëerd. Dit lijkt wense-
lijk gezien de drukte op de donder-
dag.  
De vergadering staat na beantwoor-
ding van de vragen achter de begro-
ting waarmee deze vastgesteld is. 
 

7 Vaststelling contributie 2011 
We hebben in het verleden met el-
kaar afgesproken jaarlijks gezamen-
lijk vast te stellen of verhoging van 
de contributie gewenst is. De begro-
ting laat een negatief saldo van ruim 
€ 3400,- zien. De voorzitter wijst er 
op dat de spaarrekening hiervoor vol-
doende ruimte biedt. Het negatieve 
saldo op de begroting voor 2010 valt 
mogelijk nog mee. Er is een vrij grote 
post voor het jubileum gereserveerd. 
Op de vraag van de voorzitter of ie-
mand het noodzakelijk vindt de con-
tributie te verhogen, geeft niemand 
een reactie. Daarmee blijft de contri-
butie voor de jeugd € 65,- bedragen, 
voor de senioren € 130,- en voor een 
duo-lidmaatschap € 175,-. 
 
8 Competitie 
André Saalmink (competitieleider) 
meldt dat team 1 het kampioenschap 
aan Phido heeft gegund. Alle teams 
bevinden zich zo’n beetje in de mid-
denklasse van de poule. Er is tot nu 
toe 32x ingevallen, hierdoor zijn 
twee leden vast in een team geko-
men. Binnenkort komt de belangstel-
lingsregistratie voor de competitie-
deelname in volgend jaar weer langs. 
 Lentecompetitie: hiervoor heeft 
iedereen zijn of haar belangstelling 
kenbaar kunnen maken. Er zijn 25 
reacties binnen (waarvan 2 afmeldin-
gen). Reageren kan nog tot en met 
zaterdag (13/02). Zondag moet het 
aantal teams opgegeven worden. De 
indelingscommissie gaat dan aan de 
slag om de teams samen te stellen. 
Eind februari komt de poule-indeling 
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 vanuit de bond. 15 maart begint de 
lentecompetitie. 
Bert Wisselink vraagt naar de grootte 
van de teams. Dit hangt sterk af van 
het deelnemers veld. Momenteel zijn 
er 12 mannen en 11 vrouwen die wil-
len deelnemen. 
Marije Knol vraagt of er rekening 
wordt gehouden met teams die 
graag samen verder spelen. Dit om 
nog beter ingespeeld te raken. Alle 
wensen worden zoveel mogelijk 
meegenomen, maar er kan geen ga-
rantie gegeven worden. 
Voor de competitiecommissie voor 
komend seizoen wordt elk jaar één 
lid gezocht ter vervanging van een 
zittend lid. André heeft contact ge-
zocht met Esther, zij treedt dit jaar 
terug. Ramon Kelderman neemt haar 
plaats in. Daarmee bestaat de inde-
lingscommissie uit de leden: Bert 
Wisselink, Marja Koert, Ramon Kel-
derman, Jan Takken en André Saal-
mink. 
Jeugdcompetitie: de indeling van de 
poules is bij de jeugd vrij problema-
tisch. Door beperkt aanbod van deel-
nemers 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.  
 
9 Training 
Jan geeft aan het nog steeds leuk te 
vinden om de training te verzorgen. 
Hij heeft dit seizoen ingezet op tac-
tisch spel. Hij hoort graag wensen of 
opmerkingen van de leden. De reac-

ties blijven beperkt tot: 
�� Jan is goed bezig 
�� trainer zou mee moeten doen 

met de Shuttle-run-test  
�� Gerrit Hiddink geeft aan graag 

op de herendubbel te willen 
trainen 

 
10 Activiteiten 

 
De activiteiten staan veelal in het te-
ken van het jubileum. Tijdens de 
opening van het jubileumjaar werden 
vier dames gehuldigd voor hun 25-
jarig lidmaatschap, te weten: Trudi 
van der Weijden, Maria Schut, Joke 
van Rooij en Sylvia Breukink. Het be-
stuur wil jaarlijks tijdens de algeme-
ne ledenvergadering de leden die in 
dat jaar 25 jaar lid zijn huldigen. 
Voor dit jaar zijn dat André Saalmink 
en Jan Takken. Voorafgaand hieraan 
wordt het jubileumlied, dat door Ger-
ke van Zalk en Gerrit Hiddink is ge-
maakt, ingezet. Jan en André krijgen 
vervolgens de versierselen opge-
speld. 
Maria licht een aantal activiteiten na-
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 der toe: 
 
Blokcompetitie, voor de nieuwe leden 
onder ons: we spelen gedurende 10 
weken op donderdagavond verschil-
lende partijtjes. Hierbij speelt ieder-
een met elkaar en tegen elkaar. Ma-
ria maakt voor die 10 weken een in-
deling die iedereen van te voren of 
bij aanvang krijgt. Volgende week 
wordt het aanmeldformulier rondge-
stuurd. Maria roept op om duidelijk 
aan te geven wanneer er wel en niet 
gespeeld kan worden. 
Zondag 20 juni zal van 11.00 - 13.00 
uur het ACUS-toernooi weer gehou-
den worden. Dit is een spellenoch-
tend met aansluitend een kleine 
lunch. De huur van de sporthal en de 
bekers voor dit toernooi worden ge-
sponsord door Gerke van Zalk. 
Flyers rondbrengen: dit jaar is het 
dorp Steenderen weer aan de beurt. 
Spontane hulp wordt aangeboden 
door: Monique van Bekkum, Hilde 
Jansen, Marije Knol, Lucie Peters, 
Marieke Schotman, Ineke Hulshof, 
Sandra van Oosten, Kerstin Takken 
en Trudi van der Weijden.  
Verzoek n.a.v. vorig jaar: zorg voor 
voldoende flyers. 
Zaterdag 17 april wordt er voor de 
jeugd een middag georganiseerd in 
het kader van het jubileum. Maria, 
Kerstin en Sylvia bereiden dit voor. 
Zaterdag 5 juni: feestavond voor de 
senioren en hun partners in de kanti-
ne. Houdt deze avond vast vrij!
Zondag 26 september wordt een reü-
nietoernooi voor oud-leden georgani-
seerd. Ineke, Maria en Sylvia zijn ge-

start met het zoeken naar (adressen 
van) oud-leden. Komende week gaan 
ruim 200 brieven de deur uit. De 
voorlopige planning is dat we deze 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur de 
sporthal tot onze beschikking heb-
ben. Maar e.e.a. is afhankelijk van de 
deelname. Ook eigen leden kunnen 
hieraan meedoen. Een aanmeldfor-
mulier hiervoor volgt later. Houdt ook 
deze datum vast vrij. Verder is het de 
bedoeling om ook de (oud-)
sponsoren hierbij te betrekken. 
Donderdag 16 december het jaarlijk-
se invitatietoernooi en tevens de af-
sluiting van het jubileumjaar. 
 
Sylvia benoemt nog een aantal 
jeugdactiviteiten: 
Op donderdag 25 maart wordt het 
generatieklooftoernooi gehouden. 
Hierbij worden jeugdleden aan seni-
orleden gekoppeld en samen spelen 
ze dan een aantal partijtjes. Er staat 
een mooie wisselbeker op het spel. 
We zijn op zoek naar zo'n 24 volwas-
senen die mee willen doen. Opgeven 
kan via het formulier dat nu rondge-
stuurd wordt en verder nog in de hal 
zal hangen. 
De jeugd heeft door het jaar heen 
onderling wedstrijdjes gespeeld. In 
de maanden april, mei en juni wordt 
dat iets geïntensiveerd waarmee we 
op de laatste speelavond (17 juni) 
weer een clubkampioen zullen heb-
ben. 
De jeugd gaat in het weekend van 12 
en 13 juni op kamp. We gaan dit jaar 
naar een locatie in Goor.  
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11 Bestuursverkiezing 
Dit jaar stonden Lex de Goede en 
André Saalmink als aftredend en her-
kiesbaar te boek. De voorzitter geeft 
aan dat tegenkandidaten zich tot 3 
dagen voor de ledenvergadering kun-
nen aanmelden. Dit is nog nooit ge-
beurd, ook dit jaar niet. Nog voordat 
de vraag gesteld wordt, geeft de ver-
gadering met applaus aan de heren 
te willen herbenoemen.  
 
12 Rondvraag 
In de rondvraag komt alleen een wel-
kom aanbod van Anja Boumeester: 
Als jeugdleden niet meedoen aan de 
talenttraining van de regio vanwege 
vervoersproblemen, wil zij wel leden 
meenemen naar de training.  

 
13 Sluiting 
Voorlopig wordt de volgende leden-
vergadering vastgesteld op 17 fe-
bruari 2011. Uiteraard afhankelijk 
van het wedstrijdschema in de com-
petitie.  
Verder niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter om 21.10 uur de 
vergadering. Hij bedankt daarbij 
iedereen voor de komst en de in-
breng en wenst allen nog een fijne 
speelavond.  
 
 

 
Alle clubbladen staan te-
genwoordig ook online op 
www.bcsteenderen.nl 
 
Wil je nog een artikel te-
ruglezen of het archief 
bekijken, kijk dan op de 
website onder het kopje 
‘lief en leed’. 

 
Op de website van BCS 
staat tevens een heuse 
kalender waarop het vol-
gende te vinden is: 
 
�� wedstrijddata teams 
�� Activiteiten 
�� Tossavonden 
�� Start blokcompetitie 

 
Het volgende clubblad 
komt uit halverwege juni. 
Copij is natuurlijk altijd 
welkom. 
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 Toernooien 
De komende periode staan er 
binnen onze regio weer een aan-
tal toernooien gepland. 
Op een aantal toernooien zullen 
leden van de BCS aanwezig zijn. 
 
Hierbij de toernooi-kalender van 
de regio Oost, waar Steenderen 
onder valt.  
Inschrijven voor deze toernooien 
is makkelijk via www.toernooi.nl 
 
Gezien een aantal eerder ge-
speelde toernooien door de leden, 
blijken deze dagen altijd heel ge-
zellig en zeker voor herhaling 
vatbaar! 
 
10 april 
Greet Pieterse mixtoernooi ‘S-
Heerenberg 
 
11 april 
Orion Toernooi Enschede 
 
18 april 
BC Mot invitatietoernooi Almelo 
 
25 april 
UBC jeugdtoernooi Ulft 
 
30 mei 
UBC seniorentoernooi Ulft 

Ook buiten de regio zijn legio van 
toernooien te vinden waaraan 
deelgenomen kan worden. 
Deze duren echter vaak een ge-
heel weekend. 
 
Voor diegenen die interesse heb-
ben: 
 
17 april 
Henzen open Veenendaal 
 
24 en 25 april 
Kemira open Tiel 
 
8 en 9 mei 
Meteoor Veendam 
 
6 juni 
Apeldoorn open Apeldoorn 
 
Aan het Greet Pieterse toernooi in 
‘S Heerenberg doen al een aantal 
leden van de BCS mee. Mocht je 
nog interesse hebben om mee te 
doen, de inschrijving is nog geo-
pend via www.bc-seepaerd.nl 
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 Clublied / jubileumlied 
Jubileumclublied BC Steenderen 
25 jaar 
 
Op de wijze van;  Nederland, oh 
Nederland, jij bent de kampioen 
(André Hazes) 
 
Refrein 1                      
BCS, oh BCS, jij bent de kampioen! 
Al 25 jaren jong, steeds meer in goe-
de doen. 
 
Couplet 1                     
In het dorpje Steenderen,                                     
wordt al jarenlang gespeeld.                                     
Met hoedje, net en een racket.                                     
Een spel dat werkelijk nooit verveeld. 
 
Refrein 2                     
BCS, oh BCS, jij bent de kampioen!                                     
Wij houden van ons moeke, geef Syl-
via een zoen. 
 
Couplet 2                      
Gedrild door onze trainer Jan, 
iedere week fijn zweten.                                      
Geen ander die het beter kan,                                      
dat wil hij zelf wel weten. 
 
Refrein 3                       
BCS, oh BCS, jij bent de kampioen!                                      
In blokken of een strak toernooi, laat 
Maria dat maar doen. 
 
Couplet 3                      
Dan is daar de derde helft,                                      
verdriet van het niet winnen.                                      
Loopt het lijf weer langzaam vol,                                      
friet om te beginnen. 

Refrein 4                       
BCS, oh BCS, jij bent de kampioen!         
Wij houden van Constance, voor mij 
een Ice tea met citroen. 
 
Couplet 4                       
Een bloeiende vereniging,                       
jong van lijf en leden.                             
Op naar de vijftig jaar,                            
dat geeft ons weer een reden......, en 
zing.... 
 
Refrein 5                        
BCS, oh BCS, jij bent de kampioen!         
Wij houden van het spelletje, en dat 
blijven we lang doen.                              
Wij houden van het spelletje, BCS de 
kampioen! 
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 Invitatietoernooi jeugd 
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 Woordspelingen 
Tegen assepoester zeggen dat ze haar muil moet houden. 
 
Een snelle internet verbinding ADHDSL noemen. 
  
Een leeg restaurant gastvrij noemen. 
  
Je dochter, die op 1 april geboren is, Joke noemen. 
  
Een brandweerman die in 2010 recht heeft op een rookvrije werkplek. 
  
Zeggen dat Mabel mee de grafkelder in mocht omdat ze de weg kent in de 
onderwereld. 
  
Een Pool vragen of hij uit Noord of uit Zuid komt. 
  
Een ballonvaarder die door de mand valt. 
  
De klacht van een mummie afwikkelen. 
  
Een rasta VARA man met een AVRO kapsel die bij de KRO werkt. 
  
Een eekhoorntje op zijn eikel trappen. 
  
Een cokeverslaafde iets onder de neus wrijven. 
  
Een lilliputter die zegt dat ie met pindakaas groot geworden is. 
  
Een stijve hark met de slappe lach. 
  
De aanhouder laten winnen. 
  
Tegen een bakker zeggen dat hij er niks van bakt. 
  
Een scherpschutter die tegen zijn vrouw zegt: "Ik heb je gemist". 
  
Bij een opgraving in Griekenland de Schaal van Richter vinden. 
  
Een lijkwagen in je dodehoekspiegel. 
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 Tegen een zwerver, die uit de vuilnisbak eet, zeggen, "Doe je dat thuis 
ook of zo?". 
  
Een zelfmoord terrorist met een opgeblazen gevoel. 
  
Een kind uit Tsjernobyl met een stralende glimlach. 
  
Je blauw betalen aan groene stroom. 
  
In een donkere homobar roepen dat je geen flikker ziet. 
  
Een padvinder die met een kikker thuis komt. 
  
Een brandweerman met een nieuwe vlam. 
  
In een tuincentrum iemand een beuk verkopen. 
  
Zeggen dat je Trust® niet vertrouwt. 
  
Blaren oplopen bij een lopend buffet. 
  
"Niet goed, geld terug" actie bij de belastingdienst. 
  
Een impotente man met een slaapzak. 
  
Als het aantal deelnemers van de wandelvierdaagse achteruit loopt. 
  
De redacteur van Story vragen wat hij tijdens het Weekend in zijn 
privé-leven doet. 
  
Mummies die niet vrijen omdat het te ingewikkeld is. 
  
Een heroïnehoer die voor een prikje sex aanbiedt. 
  
Een onderzeeër die diep in de problemen zit. 
 
 
Ingestuurd door Marius 
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 Teamindeling lentecompetitie 

Team L1 
Thuiswedstrijden: Zondag 
1ste  Klasse afdeling 3 
 
�� Jan Takken 
�� Johan Boesveld 
�� Bueno Rutjes 
�� Andre Saalmink 
 
�� Mascha Gebbink 
�� Kerstin Takken 

Team L2 
Thuiswedstrijden: Donderdag 
4ste  Klasse afdeling 4 
 
�� Bert Wisselink 
�� Lex de Goede 
�� Gerke van Zalk 
�� Tom van Wijk 
 
�� Trudi van der Weijden 
�� Joke van Rooy 
�� Maria Schut 
�� Marja Koert 

Team L3 
Thuiswedstrijden: Zondag 
5ste  Klasse afdeling 9 
 
�� Marius Lamers 
�� Gerrit Hiddink 
�� Ramon Kelderman 
�� Maikel Harmsen 
 
�� Lucie Peters 
�� Marije Knol 

Team L4 
Thuiswedstrijden: Donderdag 
5ste  Klasse afdeling 6 
 
�� Armijn van Roon 
�� Sjoerd Lentjes 
�� Jeroen Geurts 
�� Ton van Driel 
 
�� Marcella Utermohlen 
�� Anja Boumeester 
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Lochem de baas!! 
Maandagavond, 15 maart 19.15 uur: 
vergelijkbaar met een beetje Raad 
van Bestuur dan wel ons koningshuis 
togen wij, het allereerste team van 
BCS dat deel zou gaan nemen aan de 
lentecompetitie 2010, in een tweetal 
voertuigen naar het mooie Lochem. 
Zou er onderweg onverhoopt motor-
pech ontstaan respektievelijk de 
TomTom ontregeld dan was het risico 
immers gespreid en zou ten minste 
een tweetal acte de presente kunnen 
geven in afwachting van de komst 
van de twee anderen.  

Marja had ons, twee heren van een 
zekere stand, de donderdag vooraf-
gaand aan, ogenschijnlijk geheel be-
langeloos een plekje achterin haar 
retro-Mini aangeboden. Hoffelijk als 
wij zijn gaven wij, onder het gelegen-
heidsargument dat wij reeds halver-
wege woonden en de reis voor ons 
dus een kippenscheet zou zijn en 
voor haar een riante omweg, onafge-
sproken echter de absolute voorkeur 
aan de geborgenheid van een verse 
Koreaan met SUV-allures, een ons 
passend niveau dus. Bijkomend voor-
deel was dat we onze eigen aanreis-
tijd zouden kunnen bepalen en als 
mannen onder elkaar een plan de 
campagne zouden kunnen opstellen 
zonder afgeleid te worden door aller-

hande vrouwelijke geluiden, al dan 
niet samenhangend met de Koert-
vastheid van de kleine Brit met Zuid-
Duitse degelijkheidstrekjes, lijdend 
aan een heftige vorm van nachtblind-
heid, samenhangend met het feit dat 
Marja waarschijnlijk vergeten zou zijn 
haar leesbril af te zetten tijdens het 
rijden. 

Wij, de mannen, waren natuurlijk 
mede als gevolg van het feit dat onze 
leeftijd het nog volstrekt onnodig 
maakt om met allerhande lapmidde-
len voor de spiegel te keer te gaan 
voordat de tocht aangevangen kan 
worden, ondanks het miezerige weer 
ruim op tijd en helemaal gereed en 
gerust op datgene wat ons te wach-
ten stond: ”Lochem, here we are” 
riepen wij dan ook beiden met luide 
stem toen we het bordje “Lochem” 
om 19.27 ontwaardden en reden als 
waren wij locals zonder Tommie re-
gelrecht en zonder aarzelen naar de 
Beemd, the place-to-be-and-to-
perform. 

Kim, zo bleek zij drie intensive uren 
later te heten, fris, blond, paarden-
staart en een jaar of 23, was zonder 
echte aansporing bereid om ons, als 
eerste gasten van die avond, een 
verse kop koffie met koekje te schen-
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 ken, dus de mop 
ging aan de kant 
en de koffie werd 
bereid. Gerke, 
ook deze avond 
scherp als een 
vers scheermes, 
keek eens rustig 
de relatief nieu-
we kantine rond 
en stelde tot zijn 
genoegen vast 
dat de aanwezige 
kunstuitingen 
gelukkig ook on-
ze sport weerga-

ven: een rond plakje plastic gras aan 
het plafond, voorzien van rackets en 
een paar verdwaalde shuttles. Je zal 
maar in de gemeente Lochem wonen 
en je OZB-bijdrage op die manier 
weerspiegeld zien.  

In het multifunctionele sportpaleis 
verzorgt men getuige de foto ook fit-
ness-training: over de vraag of je van 
het beloofde resultaat blij moet wor-
den kan je van mening verschillen: 
Gerke rolde na ampele lezing bijna 
van zijn kruk van plezier: later die 
avond begrepen wij dat elders in Lo-
chem een concurrerend fitness-
paradijs zou komen. Wij voorspellen 
nu reeds dat dit zonder meer een 
succes wordt. 

De dames: waarachtig, zij waren op 
tijd en goed geluimd. Kim was ook 
lief voor de dames, en ruim op tijd 
togen wij na een uitgebreide zoek-
tocht naar de juiste kleedkamer 
(bijna overal zaten dames) in BCS-
jubileumtenue naar de zaal, waar een 
aantal wederom jonge dames nog 
handbal speelde. Wij, de mannen, 
hebben ook deze sport tot 20.00 uur 
spontaan bedreven, zij het in de mar-
ge. 

De wedstrijden zelf: laten wij het kort 
houden: ieder potje was een sportief 
hoogstandje, regelmatig uitgesmeerd 
over drie sets, maar de winst zal bij 
de return wel geboekt worden. Overi-
gens hebben we in de zevende, inge-
laste wedstrijd laten zien dat we ge-
woon winnen als we echt willen. De 
derde helft was plezant en beheerst 
vloeibaar: prima bier (in een groot 
glas!) voor een schappelijke prijs ge-
lardeerd met lauwe vlammen. Huis-
waarts na elven, ook nu in geschei-
den formatie: wij mannen hebben 
gedurende de eerste kilometer geë-
valueerd en waren direct na het bord-
je “Lochem” helemaal klaar met de 
wedstrijd. 
 

Team 2, Marja, Joke, Gerke, Lex 
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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 


