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 Van de voorzitter 
Feestjes 
 

“Het hele leven is een 
feest en jij bent uit-
genodigd”: een ou-
dere tekst van 
Loesje, het Arn-
hemse meisje 
dat zelf niet 

meer kakelvers 
is maar nog steeds een 
scher- pe kijk op onze werkelijk-
heid heeft. Dat feesten zit ons de laat-
ste tijd in de genen: twee weken gele-
den het 25,5 jarige feest in de kantine. 
Zij die er niet waren hebben iets ge-
mist: velen die in het kader van het 
thema 70 & 80’er jaren hetzij de zolder 
hadden afgesnuffeld dan wel de lokale 
kledingverhuurder hadden bezocht 
kwamen in soms onherkenbare outfit. 
We noemen geen namen, maar wulpse 
dames met forse (rose, blonde maar 
ook zwarte) extensions, hele foute 
jurkjes, een enkeling met (te) veel 
blik, een heuse Lolita op zil-
veren schoentjes en 
hoge witte kousen, 
mannen met vage 
gitaartjes dan wel 
koffertjes met heu-
se singletjes (voor 
de jeugd, vraag 
maar aan je ouders 
wat dat zijn), glitterjasjes, 

foute brillen, on-
gekend grote 
haardossen, een 
enkeling die ver-
baal niet verder 
kwamen dan bij-
voorbeeld “Uttah 
Uttah”, het was 
er allemaal. Ook aanwezig een hele 
foute kopie van John Travolta die al 
wat langer iets met de redactie van 
deze uitgave schijnt te hebben.  Des-
ondanks zo maar de vaststelling dat 
dames duidelijk meer opgaan in een 
gemiddelde verkleedpartij dan de 
mannen: zal wel iets met hun jeugd te 
maken hebben, toen ze de sieraden en 
de lipstick van hun moeders al achter-
overdrukten om er maar ouder uit te 
zien. Een tweetal DJ’s zorgde voor de 
nodige decibellen, waarbij BeeGees 
e.d. mochten bewijzen nog steeds de 
hoge tonen te kunnen halen. De buurt 
was voorafgaand aan het feest uitge-
breid geïnformeerd, maar dat kon niet 
voorkomen dat de Hermandad rond 
een uur of 11 in duoverband op het 
feestgedruis afkwam: twee cola’s en 
wat collegiale smalltalk van Jan verder 
was ook dat probleempje opgelost en 

kon het feest tot na middernacht 
in ongewijzigde vorm voortgezet 

worden.  

Afgelopen weekend werd de jeugd 
begeleid op het jaarlijkse kamp: de 

lokatie was Goor, maar dat viel ei-
genlijk wel mee. Een verzameling be-
staande uit zo’n 20 kinderen, die 
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Bespannen badminton-
rackets kost 15,- euro 
voor een geheel nieuw 
bespannen racket! Ook 
reparaties zijn mogelijk. 
De rackets kunnen bij 
Kerstin of Jan worden in-
geleverd. 

Nieuw grip nodig? BCS 
heeft deze voor 2,50 eu-
ro! Jan wikkelt deze 
zwarte Yonex overgrip 
gratis om het racket! 

Vergaderdata bestuur: 
 
�� ma 9 augustus 
�� ma 11 oktober 
�� ma 29 november 
�� ma 24 januari 
�� ma 21 maart 
�� ma 16 mei 

‘begeleid’ door een onwaarschijnlijk 
groot aantal senioren een dertigtal 
uren met elkaar doorbrengt. Het weer 
was te doen, niet te nat, niet te warm, 
en na vele aktiviteiten zoals kanoen, 
zwemmen, picknicken, junkfood, Bonte 
avond, (Douane-)spelletjes , onverant-
woord nachtbraken, kort slapen en wa-
terbommetjes gooien naar de leiding is 
de jeugd zondagmiddag bek-af maar 
gezond door een dito leiding weer 
overgedragen aan de ouderlijke macht. 
Wordt over een jaar ongetwijfeld ver-
volgd.

Sinds een week viert (bijna) heel Ne-
derland feest omdat “ons” voetbalteam 
Zuid Afrika onveilig maakt. Tijdens het 
schrijven van dit stukje was de eerste 
ervaring van de maandagmiddag (nog 
lekker gewerkt of ook noodgedwongen 
verlof genoten?) nog niet bekend maar 
vermoedelijk is het geheel voor velen 
wederom een goede reden om er een 
feest van te maken.

Kortom: Loesje heeft een punt. Vier 
het leven, maak er een feest van en 
geniet natuurlijk van de aanstaande 
vakantie. 
 

Lex 
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 Voorwoord 
Het is vandaag de avond voor het 
jeugdkamp en onder het genot van 
het eerste WK duel zit ik te prakkise-
ren of ik wel alle benodigde dingen 
heb meegenomen (of misschien wel 
veel teveel?). Dat er veel meegaat is 
wel gebleken uit de boodschappen 
die ik gisterochtend samen met Syl-
via en Maria heb ingeslagen. Maar 
liefst twee hele volle winkelwagens 
gingen mee richting Steenderen (en 
dan laat ik de spullen uit de sporthal, 
Action, alle overige spullen bij Sylvia 
thuis, en alle bagage van de kamplei-
ders nog buiten beschouwing). 

Dat wij morgen op jeugdkamp gaan 
is onderhand niemand ontgaan. Het 
kamp zal geheel in het teken staan 
van het 25 jarig jubileum van de 
BCS, net zoals de senioren dit feestje 
afgelopen 5 juni hebben gevierd. Dat 
deze jaren ‘70 en ‘80 veel kleurrijke 
invloeden hadden, blijkt uit de foto’s 
die gedurende deze feestavond zijn 
gemaakt en die te vinden zijn elders 
in dit clubblad. Dat de feestavond een 
grandioos succes was, met lekker 
eten van Constance, is wel gebleken 
uit de vele dansende BCS’ers op de 
dansvloer. De foto’s zullen binnenkort 
op de site verschijnen. Helaas moe-
ten de filmpjes nog even wachten, 
maar die zullen ongetwijfeld een keer 
worden gebruikt voor andere doelein-
den…

Over de feestavond zijn verschillende 
inzendingen binnengekomen, zelfs 

van zeer bekende zangers uit de ja-
ren ‘70 en ‘80! Hoe die de weg naar 
Steenderen hebben gevonden? Dat is 
nog steeds een raadsel.

In dit clubblad zullen verder vele 
toernooi verslagen de revue passe-
ren. Zo heeft een grote delegatie 
meegedaan het bekende Greet Pie-
terse toernooi in ’S Heerenberg met 
aansluitend een heerlijk diner, en dat 
dit niet zonder succes is gebleken, 
wordt verderop uitgebreid beschre-
ven. Naast het Greet Pieterse is er 
nog gestreden om verschillende podi-
umplaatsen in Ulft en hebben Vincent 
en ik nog meegedaan aan een toer-
nooi in het verre, zeer verre Veen-
dam. En waarom Veendam niet zon-
der slag of stoot te bereiken is? Dat 
staat uiteraard ook in dit clubblad be-
schreven.

Naast externe toernooien heeft er 
zich binnen de vereniging ook het no-
dige afgespeeld. Zo is het jaarlijkse 
generatieklooftoernooi gespeeld, is er 
een heuse jeugdmiddag georgani-
seerd die het dorp vroeg oranje 
kleurde en blijkt er naast badminton 
nog een sport te bestaan die je sa-
men met je trouwe badmintonracket 
kan beoefenen. 

Ik wens jullie veel lees– en kijkplezier 
en alvast een hele fijne vakantie.

Kerstin
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Het volgende clubblad 
komt uit in september. 
Copij is natuurlijk altijd 
welkom. 

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

 
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’. 

 
Team BCS 3 is gepromo-
veerd naar de 4de klasse! 

 
Donderdag 17 juni is de 
laatste speeldag van dit 
seizoen. 

 
Zondag 20 juni vindt het 
ACUS-toernooi incl. 
brunch plaats. 

 
19 augustus is de eerste 
speeldata van komend 
seizoen 

26 september vindt het 
reünie-toernooi plaats 
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 Greet Pieterse 2010 
Op 10 april jongstleden heeft de 
BCS met maar liefst 13 leden mee-
gedaan het Greet Pieterse toernooi 
in ‘s-Heerenberg. Dit toernooi ken-
merkt zich door de grote gezellig-
heid en het diner, waar na afloop 
van het toernooi van genoten kan 
worden.

Het Greet Pieterse toernooi kent de 
categorieën A tot en met D. De ca-
tegorie A is voor spelers uit de eer-
ste klasse en hoofdklasse van de 
regio en kende dan ook geen Steen-
derense deelname. De categorie B 
is voor spelers uit de tweede en 
derde klasse van de regio. In deze 
categorie streden maar liefst drie 
koppels om de titel; Andre en Syl-
via, Bueno en Sylvia K (uit ’s Hee-
renberg) en Jan en Kerstin. In de C 
categorie (vierde en vijfde klasse 
regio) streden Gerrit en Lucie en 
Bert en Marja om de titel. In cate-
gorie D (recreanten) streden Jeroen 
en Marcelle en Thea en Sjoerd om 
de hoogste notering.

In de D categorie werd gespeeld in 
een grote poule met 9 deelnemende 
koppels. Jeroen en Marcella behaal-
den hier een mooie tweede plaats 
door 14 sets te winnen en maar 2 
sets te verliezen! Thea en Sjoerd 
behaalden in deze categorie een 
mooie 5de plaats.

In de C categorie werd gespeeld in 
2 poules van 7 deelnemers, gevolgd 

door een afvalsysteem. Gerrit en Lu-
cie eindigden in de poule op een 5de

plaats. Dit hield in dat ze de finale 
mochten spelen om de plaatsen 9 en 
10. Helaas werd deze wedstrijd nipt 
verloren en eindigden zij op een 10de

plaats van het totale deelnemersveld. 
Bert en Marja behaalden in de poule 
de 6de plaats, waarna zij mochten 
spelen om de plaatsen 11 en 12. De-
ze wedstrijd werd beslist in een gelijk 
spel. Het onderlinge resultaat was 
voor de tegenstander echter net iets-
jes beter, waardoor Bert en Marja de 
12de plaats in bezit namen.

In de B categorie was het een onder-
linge strijd tussen Steenderen en Eef-
de. Steenderen deed mee met 3 kop-
pels, Eefde met 2 koppels. De poule 
bestond uit 5 deelnemende koppels, 
waarna een afvalsysteem volgde. In 
de poule eindigde Andre en Sylvia op 
een 5de plaats. Bueno en Sylvia K. 
eindigde als 2de en Jan en Kerstin ein-
digden als 1ste. Na deze poule-fase
werden er echter nog finales ge-
speeld. Andre en Sylvia speelden, 
samen met de twee teams uit Eefde, 
om de 3de,4de en 5de plaats. Met een 
gelijk-spel en een verloren wedstrijd 
namen zij uiteindelijk de 5de plaats in 
beslag.

De finale in de B categorie werd ge-
speeld door Bueno en Sylvia K. en 
Jan en Kerstin. Daar waar de poule-
wedstrijd in een gelijk spel eindigde, 
beloofde dit een spannende wedstrijd 
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 te worden. Jan en Kerstin wonnen 
uiteindelijk de wedstrijd met 15-21,
21-19 en 21-18.

Na afloop werd er nog genoten van 
een heerlijk lopend buffet waarna 
iedereen weer richting huis keerde. 
Volgend jaar wordt het toernooi ge-
houden op zaterdag 16 april. Hopelijk 
kan de BCS zich wederom met een 
delegatie richting ’s Heerenberg be-
geven.
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Website: www.autorijschoolmaalderink.nl
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 Steenderen zeer succesvol in Ulft 
Op 30 mei jongstleden zijn vier le-
den van de BCS afgereid naar het 
plaatsje Genderingen om daar deel 
te nemen aan het jaarlijkse UBC-
toernooi. Dat dit niet zonder succes-
sen was, bleek wel uit de prijzen die 
mee naar Steenderen/Drempt gin-
gen.

Marcella speelde haar damesenkel 
(4de klasse!) zeer goed, maar kon 
helaas geen finaleplaats in de wacht 
slepen. Helaas verloor zij nipt van 
de uiteindelijke winnaar van haar 
categorie.

Bueno en Marcella speelden de mix-
dubbel in de 2de en 3de klasse en 
gezamenlijk wisten zij tegen een 
van de tegenstanders gelijk te spe-
len. De andere poulewedstrijd werd 
helaas verloren, waardoor zij de fi-
nale net misliepen. In de poule ein-
digden zij op een mooie 2de plaats.

Kerstin begon de ochtend met een 
damesenkel (2de en 3de klasse) die 
(te) makkelijk gewonnen werd. Ook 
de 2de enkel werd gewonnen waar-
door een finaleplaats was gereali-
seerd. Deze finale werd gespeeld 
aan het einde van de middag. De 
finale werd na een lange strijd ge-
wonnen, waardoor de eerste  prijs 
voor Steenderen veilig was gesteld.

Jan en Bueno speelden in de heren-
dubbel (2de en 3de klasse) in een 
poule. Al deze poulewedstrijden 

wisten zij overtuigend te winnen, 
waardoor zij op de eerste plaats ein-
digden en bij de prijsuitreiking een 
prijs in de wacht sleepten.

Jan en Kerstin wisten binnen de pou-
lefase van het gemengddubbel op de 
eerste plaats te eindigen waardoor zij 
in de finale aan mochten treden te-
gen de winnaars van de andere pou-
le. Deze finale werd eenvoudig ge-
wonnen en daarmee werd wederom 
een eerste prijs in de wacht gesleept.

Bij de prijsuitreiking werden er maar 
liefst drie eerste prijzen uitgereikt 
aan de delegatie van BC Steenderen. 
De prijs was een mooie handdoek 
met een opdruk van het gewonnen 
onderdeel. Om deze successen te vie-
ren zijn de afgebadmintonde calorie-
ën weer aangevuld bij de MacDonalds 
in Doetinchem.

Volgend jaar wordt het UBC-toernooi 
georganiseerd in het eerste weekend 
van juni. Natuurlijk zal er dan weder-
om een Steenderense delegatie aan-
wezig zijn.
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 Generatieklooftoernooi 
Op de laatste donderdag in maart 
werd voor de vijfde keer het Genera-
tieklooftoernooi gespeeld  bij Bad-
mintonclub Steenderen. Bij het ge-
neratieklooftoernooi wordt elk jeugd-
lid via loting aan een volwassen lid 
gekoppeld. Samen spelen zij vervol-
gens een aantal wedstrijden. Inzet 
daarbij is de mooie wisselbeker. Een 
beker die iedere speler graag een 
jaar op de kast heeft staan! De span-
ningen waren dan ook hoog gespan-
nen na afloop van de veelal mooie 
partijen. Het ging vaak heel gelijk 
op, dat maakte het ook erg leuk om 
te zien.

Zowel de jeugd als de senioren heb-
ben zich de middag goed ingespan-
nen. Dat er wel degelijk een genera-
tiekloof tussen de senioren en junio-
ren zit, was duidelijk te blijken uit de 
conditie van de jeugd. De senioren 
hebben zich kranig geweerd gedu-
rende de warming-up, die voor een 
aantal aanvoelde als een gelopen 
marathon. 

Uiteindelijk bleken maar liefst drie 
koppels alle sets gewonnen te heb-
ben: de Spinnen (Robbin Rutjes 
en Monique van Bekkum), de 
Coyotes (Bouke Boumeester en 
Sjoerd Lentjes) en de Muizen 
(Margit Holland en Alex 
Rijkaart). Bij de badmintonclub 
heeft men sportiviteit hoog in het 
vaandel staan. Dat stimuleren zij 
door bij gelijke uitslagen het team 

met het minste verschil in punten te 
laten winnen. Als er maar weinig 
verschil in punten is dan heb je als 
team immers óf hele sterke tegen-
standers gehad óf je hebt heel spor-
tief gespeeld. In dit geval kwam 
daarmee de wisselbeker in handen 
van Robbin en Monique. Robbin en 
Monique waren hier zeer blij mee, 
zoals uit onderstaande foto is te 
zien.
Zij mogen de mooie wisselbeker een 
jaar in het bezit houden.



Juni 2010 

 
pagina pagina pagina 141414   

 Jeugdmiddag kleurde Steenderen oranje 

In Steenderen leek het dit jaar  al 
vroeg Koninginnedag. Zaterdag 24 
april was veel jeugd op de been in 
oranje shirts. Je zag ze door het hele 
dorp lopen.  De jeugd kreeg in het 
kader van ons 25-jarig jubileum een 
gezellige jeugdmiddag aangeboden. 
Maar waarom liepen ze allemaal in 
het oranje? Dit was omdat de jeugd  
hun sponsor Colors@home (v/h 
Woonwinkel Gosselink) een warm 
hart toedraagt. Ze besloten op deze 
manier een beetje reclame te maken.

Hoe zag het programma er uit deze 
middag? Tijdens een fotospeurtocht 
moest de jeugd 17 foto's herkennen. 
Op elke 'fotoplaats' was een shuttle 
te vinden en in of op die shuttle een 
letter. Verder moesten ze drie 
'vreemde gasten' als clubleden her-
kennen.  Zo was Johan Boesveld een 
wielrenner op de step, Jeroen Geurts 
zat te vissen in de tuin en Lucie Pe-
ters joeg menig lid de stuipen op het 
lijf als heks in het Plantensbos. Ook 
van hen ontving de jeugd een letter. 
Met die letters moesten ze de zin 
'BCS al 25 jaar in de lucht' maken. 
Jan takken zorgde onderweg voor 
een appeltje en een heerlijk fris 
(bevroren!!) drankje. Verder werden 
ze onderweg uitgedaagd om zo gauw 
ze een lid met een fotocamera zagen 
(Kerstin Takken), te zorgen dat ze 
een leuke opstelling maakten. De 
foto's telden mee bij het bepalen van 
de winnaar.

De 4 groepjes jeugd werden tijdens 
de speurtocht begeleid door Trudi 
van der Weijden, Gerrit Hiddink, 
Bueno Rutjes en Marije Knol. Zij ble-
ken allen zeer enthousiaste deelne-
mers.

Na afloop van de speurtocht werden 
ze beziggehouden op het speelveld 
aan de Eiken. Daar konden ze o.a. 
naar hartenlust speedbadmintonnen 
en  voetballen. Speedbadminton is 
een spectaculaire variant van bad-
minton. Het best speel je de sport 
buiten. Zand, asfalt en gras zijn per-
fecte ondergronden om een potje 
speedbadminton op te spelen. Voor 
meer informatie zie http://
www.badminton.nl/speedbadminton.

Rond de klok van 6 uur werd het eten 
gehaald en deze keer was dat eens 
geen patat met  frikadel of kroket,  
maar voor iedereen een heerlijke 
pannenkoek uit Doesburg. Een mooi 
moment voor de prijsuitreiking. Het 
team van Trudi bleek de beste speur-
neus te hebben en bovendien voor de 
mooiste groepsfoto te tekenen. Dit 
winnende team (zie foto) bestond uit 
Esméé Hakvoort, Tessa Mulder, Bo 
Rutjes, Kevin veenhuis, Tom Vrede-
goor en Thimo Veenhuis. Daarna 
werden ze door Alex Rijkaart uitge-
daagd om net zo enthousiast mee te 
doen aan karaoke. Dit leverde erg 
leuke scènes op. We hebben  er een 
en ander van gefilmd. Hopelijk kun-
nen we dat ooit monteren en tonen 
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 aan een breder publiek (YouTube bij-
voorbeeld :). Rond de klok van 8 uur 
werd het feestje afgesloten.

Graag maken wij, Maria, Kerstin en 
Sylvia van de gelegenheid gebruik 
om te melden dat we verschrikkelijk 
blij zijn met de ondersteuning die ze 
krijgen bij de jeugdactiviteiten.  Al-
leen al voor deze dag waren, naast 
hen zelf, maar liefst 9 vrijwilligers 
actief. En dat op een ledental van 
51! Hulde!
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Op 8 en 9 mei 2010 hebben Kerstin 
en Vincent meegedaan aan het heu-
se Meteoor toernooi in het verre 
Veendam. Dit ging echter niet zonder 
slag of stoot, want voordat wij daar 
waren aangekomen hebben wij lang 
aan de kant gestaan met pech on-
derweg.

Op 7 mei vertrok een delegatie van 
DBV Diok (badmintonvereniging En-
schede) en Steenderen naar het 
mooie Veendam. Er werd gereden in 
een klein, geel busje waar alle baga-
ge maar net inpaste. Er werd in 
Veendam namelijk gekampeerd, wat 
inhoud dat er per persoon ongeveer 
3 tassen met spullen meegaan 
(inclusief sporttas). Dat het kleine, 
gele busje niet geheel zonder gebre-
ken was, bleek wel bij het mooie 
plaatsje Ees. Als je er nog nooit van 
hebt gehoord is dat geen schande, 
dat hadden wij ook niet, en leg dan 
maar uit aan anderen waar je staat 

Meteoor in Veendam 
met pech. In de linkervoorband 
bleek een scheur te zitten van een 
flink aantal centimeters waardoor het 
mooie, gele busje geen meter meer 
kon rijden. De ANWB bleek ook niet 
echt behulpzaam en een reserve-
band was niet aanwezig. Die afwezi-
ge reserveband bleek voorafgaand 
aan het avontuur nog onderwerp te 
zijn geweest van discussie, want 
moest deze nu wel of niet mee. Hij 
nam tenslotte veel ruimte in en hoe 
groot is de kans dat…? Tja, helaas.. 
Gelukkig waren er een aantal perso-
nen al in Veendam aangekomen, die 
ons bij het mooie plaatsje Ees kon-
den afhalen om ons alsnog naar 
Veendam te brengen.

Eenmaal in Veendam aangekomen, 
was het echt schitterend weer 
(ahum) om de tent op te zetten. De 
tenten werden opgezet op het veldje 
bij het zwembad. Het regende echter 
zo hard dat er bijna naast het zwem-
bad gezwommen kon worden. Geluk-
kig hadden Vincent en ik een tent die 
niet al te moeilijk was, en daardoor 
stond ons tentje beduidend snel. Die 
avond hebben wij met z’n allen heer-
lijk genoten van een meegebrachte 
kant en klaar BBQ, die gelukkig zijn 
dienst niet weigerde. Na deze BBQ 
kon de eerste nacht kamperen be-
ginnen.
De volgende morgen ging al vroeg 
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 de wekker. Vincent moest namelijk 
al om 08:00 spelen! Erg vroeg, voor-
al als je bijna bevroren je tent uit 
komt. Maargoed, deze dag was de 
eerste dag vol badminton, wedstrijd-
jes kijken, eten en drinken, en dat 
drinken bestond die avond niet al-
leen uit cola of sinas. Deze avond 
was het tijd voor een avondje feest 
in de sportkantine. Onder het genot 
van veel spelletjes (klootzakken, re-
genwormen, enz (die ooit iemand 
verzonnen heeft onder het genot van 
een lekkere versnapering in de vorm 
van rum, bier en wiskey)) werd deze 
avond in de late uurtjes afgesloten.

Ook de volgende dag was een dag 
vol badminton, biertjes, en andere 
gezellige activiteiten. Vincent bereik-
te in de dubbel de halve finale. 
Kerstin deed dit hem na in de dame-
senkel. Helaas geen finaleplaats dus,
maar het was echt een schitterend 
toernooi. Na de partijtjes badminton 
was er de zondag nog gelegenheid 
om de spieren te ontspannen in het 
subtropische zwembad. Vanwege de 
spierpijn is echter alleen het bubbel-
bad getest.

De terugweg naar Enschede is hele-
maal perfect gelopen, zonder lekke 
banden, pech, dronken mensen en 
vergeten bagage.
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 Niet alleen badminton is een sport 
Wist je dat het een sport is om in 1 
jaar tijd zoveel mogelijk rackets ka-
pot te slaan? Armijn presteerde het 
om 1 Carlton en 4 Yonex-rackets 
(één van de duurste) binnen één 
speelseizoen te verslijten.

Hoe hij het doet weet niemand….?!
Zijn laatste Yonex-racket heeft het 
maar 10 minuten uitgehouden……
wel sneu, helemaal na een analyse 
van hoe het toch zou komen….
Sylvia is het opgevallen dat Armijn 
na elk gescoord punt zijn racket een 
keer in de lucht gooit, maar wel al-
tijd weer goed opvangt, dus daar 
kan het niet aan liggen.
Ligt het dan aan de communicatie 
op het veld; wie slaat wanneer? Als 
Armijn dubbelt,  bijvoorbeeld met 
Sjoerd of Jeroen, dan kan het nog 
wel eens handig zijn om “Los” te 
roepen of af te spreken wie de 
shuttle slaat. 
De heren raken elkaar nogal eens, 
maar dan blijft Sjoerds of Jeroens 
racket ongedeerd en die van Armijn 
niet. Toch vreemd?!
Zelf beweert Armijn er niets bijzon-
ders mee te doen. Misschien is dat 
het juist en behoeft een racket een 
beetje liefde van de eigenaar!
Jans advies: een racket van tennis-
arena.nl. Een solide en stevig rac-
ket, dat moet zeker goed gaan! 
Armijns high score is bijna niet 
meer in te halen. Toch proberen? 
Bedenk wel, het is een dure sport!

De cijfers:

Juni 2009: Badminton Arena, Carl-
ton € 65,-
September 2009: Makro, Yonex € 
55,-
Oktober 2009: Overname, Yonex € 
90,-
November2009: Badminton Arena, 
Yonex € 142,45
Mei 2010: Badminton Arena, Yonex 
€ 104,25
Juni 2010: In bestelling: Badminton 
Arena, Forza FZ € 76,45

Totaal: € 533,15

Marcella

Mysterieus feit: de rackets breken 
allemaal op dezelfde plek 
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 Feestavond ‘70 en ‘80 
Al 25 jaar in de lucht; dat is de kreet waar wij ons al het hele seizoen aan 
houden. 
Er zijn afgelopen zaterdagavond 5 juni letterlijk beentjes in de lucht ge-
gooid.
Het was bij sommigen moeilijk te zien wie ze nou werkelijk waren, maar we 
zullen niet echt badminton vrienden zijn als we elkaar niet zouden herken-
nen.
Al is het aan de benen, billen of zweetoksels.
Iedereen heeft erg zijn best gedaan om zich in de wereld van de jaren 70 en 
80 te verplaatsen.
Niemand zag er hetzelfde uit en het was een verademing om de clubleden in 
deze outfits te zien
De variatie was van strakke broeken en shirts tot korte rokjes en roze haar.
 
Na de opening van Lex heeft Gerrit ons prachtige clublied gezongen, vanaf 
dat moment werd iedereen losjes in de heupen en gingen de voetjes van de 
vloer.
Ook is er nog een act geweest van Jan en Lucie, jammer dat hier geen film-
opnamen van zijn gemaakt, dit was bijna niet van echt te onderscheiden.
Omdat de organisatie van mening is dat er niet alleen alcohol geschonken 
moest worden is er door Constance een super uitgebreid warm en koud buf-
fet neergezet.
Namens de organisatie en het bestuur, iedereen bedankt voor jullie gezellig-
heid en aanwezigheid.
Wij denken dat hier nog lang over nagepraat zal worden.
Er zijn ook veel foto's gemaakt, deze vind je tzt op onze site.

Maria, Trudi, Lex, Adriaan, Bueno en Mascha 
 
Een aantal foto’s staan op de komende pagina’s!
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 Jeugdkamp 2010 
Op 12 en 13 juni jongstleden is de en-
thousiaste jeugdgroep van de BCS op 
kamp geweest naar het mooie plaatsje 
Goor.
Om 10:00 uur vertrok de groep van 22 
jeugdleden en 9 leiders richting Almen, 
om daar gebruik te maken van een voet-
pond over de Berkel en een speurtocht 
met vragen in de ‘Staringtoren”. Ook 
werden er verscheidene spelletjes ge-
speeld, zoals het ‘bijnamen spel’. Hierbij 
mocht iedereen een bijnaam voor zich-
zelf bedenken die begon met de eerste 
letter van de voornaam. Hieruit kwamen 
verschillende leuke creaties zoals Sullige 
Sylvia, Snoepje Shana, Treurige Tessa, 
Eerlijke Eline, Jankende Jan, Lullige Li-
sanne en Bolle Bo.

Nadat de jeugdgroep de speurtocht bij 
het torentje had afgerond, werd er afge-
reisd richting het Almense zwembad, 
waar naast zwemmen actief werd geka-
nood. De meesten werden actief natge-
spetterd door medekanoërs, maar een 
enkeling wilde meer, en besloot met de 
kano op zijn kop in de Berkel te gaan 
zwemmen. 

Om een uur of vier werd er vanuit Almen 
vertrokken richting het plaatsje Goor 
waar de groep kwartier ging maken. Die 
avond werd er genoten van een heerlijk 
patatje met kaassoufflé, kroket, frikadel 
of bamischijf. Na deze versnapering werd 
er een prachtige vlag gemaakt die diende 
voor de kampgroepen (de totale groep 
werd verdeeld in vier kleinere groepen) 
en werd de bonte avond voorbereid. De-
ze bonte avond bleek een groot succes, 
want de gekste optredens kwamen voor-
bij; een optreden van het welbekende tv-
programma Ik Hou van Holland, de zwa-
re jongens en zelfs een optreden van 

twee baby’s, papa en mama waarbij de 
Trappelzakboogie werd opgevoerd. Deze 
bonte avond werd gejureerd door Gordon 
en Henk-Jan Smits die Shana tot winnaar 
bekroonde met haar prachtige optreden 
als Jan Smit met ‘Een tuintje in mijn ha-
rt’.

Nadat de bonte avond werd afgerond 
werd er een heus nachtspel georgani-
seerd met een echte heks in het donkere 
bos...Gelukkig brandde het kampvuur 
goed, waardoor tot in de late uurtjes 
werd nagepraat over deze spook/
smokkeltocht. Natuurlijk werden er bij 
het kampvuur de nodige warme brood-
jes, chips en poffertjes verorberd. 

De volgende morgen werd al vroeg een 
ochtendwandeling gemaakt. Na deze 
wandeling werd het o zo bekende en po-
pulaire waterballonnen gevecht gehou-
den (jeugd tegen leiding, maar ook lei-
ding tegen leiding want Sylvia dacht de 
dans te ontspringen!) Gelukkig had 
(bijna) iedereen droge kleding mee, 
waarna het kamp rond vier uur werd af-
gesloten en er werd teruggereisd naar 
Steenderen.

Omdat deze halve bladzijde nooit genoeg 
is om alle kampverhalen te vertellen, zal 
er natuurlijk een heus kampboekje ver-
schijnen. Maar… hiervoor zijn foto’s, ver-
halen, tekeningen, enzovoort nodig!
Wanneer je een leuk (kamp)verhaal te 
vertellen hebt, kan deze worden opge-
stuurd naar redactie@bcsteenderen.nl, 
waarna dit verhaal een mooi plaatsje 
krijgt in het Kampboekje van 2010!
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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


