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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  

voor de mogelijkheden 
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Van de voorzitter 

Sport verbroedert  

Vermoeiende kijkdagen hebben we achter de rug: zo heeft koning 

voetbal vermoedelijk een fors aantal 

leden de afgelopen weken aardig van 

de straat gehouden. Hoewel de periode 

voor de aanvang gepaard ging met 

veel politiek gedoe en dus geouwehoer 

(letterlijk en figuurlijk) bleek ook nu de 

bal uiteindelijk toch weer rond. De komende dagen zal wel duide-

lijk worden wie de halve en de hele finale mee mogen maken. 

Blijft lastig om vooraf in te schatten wat Nederland er rond de 21e 

juni van gebakken heeft, maar ik ga er maar vanuit dat het Ne-

derlandse elftal weer geschiedenis geschreven heeft. 

De jeugd en heel veel begeleiders (we 

streven geloof ik inmiddels naar 1 vol-

wassene per kind) hebben het kamp in 

de Ruurlose bossen weer overleefd. ´t 

Lijkt altijd weer een hoop gedoe om 

een man of dertig in een blokhut te 

proppen, maar ieder jaar blijkt dat het eigenlijk allemaal erg mee-

valt. Veel gedaan, veel gelachen, speurtochten en spelletjes on-

dergaan, natuurlijk ook voetbal gekeken (e.e.a. speelde zich in 

het weekend van 9 en 10 juni af) en 

uiteindelijk de ouders op zondag om 

een uur of 3 ´s middags weer totaal 

uitgeputte en stoffige kinderen over-

handigd.  

(Vervolg op pagina 5) 

 

http://www.google.nl/imgres?q=europees+kampioenschap+voetbal+2012&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4ADBF_nlNL330NL330&biw=1263&bih=597&tbm=isch&tbnid=FTvZ4bWOMoRK0M:&imgrefurl=http://www.xead.nl/extra-kaarten-ek--voetbal-beschikbaar--en-speelschema-&docid=P0dFeXrEnn2fhM
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Van de voorzitter 

Binnenkort worden als bekend de Olympische Zomerspelen in het 

Verenigd Koninkrijk gehouden, en jawel, badminton staat op het 

programma. Nederland doet ook mee, zij het beperkt. Sterkte al-

vast gewenst voor onze deelneemster, Yao Jie! 

Tenslotte onze strijd met de gemeente. Als je dit leest heeft de 

gemeenteraad als het goed is een paar dagen eerder een kloek 

besluit genomen over exploitatiekortingen van onder meer de z.g. 

accommodaties (sporthallen etc) van de gemeente Bronckhorst. 

Het zou me echter niet verbazen als de initiatieven die de afgelo-

pen maanden vanuit Steenderen e.o. 

(Bronckhorst West) zijn ontplooid er toe 

hebben geleid dat we onze lokale plannen 

de komende tijd nog wat verder mogen 

uitwerken en dat de gemeente ook nog 

niet definitief heeft besloten over het 

voortbestaan van het zwembad. Onder het motto 'hoop doet le-

ven' kunnen we dan extra feiten en argumenten aanvoeren waar-

om het allemaal moet blijven zoals het is, met vermoedelijk iets 

meer zelfwerkzaamheid voor ons als leden. Blijft spannend, want 

geld is ook bij de gemeente Bronckhorst schaars aan het worden. 

Een heleboel ontwikkelingen in onze mooie wereld dus. Je zou er 

moe van worden. Ik wens je dan nu ook al vast een hele fijne, 

ontspannen zomervakantie en hoop je in augustus weer fris en 

vrolijk in de sporthal te zien!! 

Hartelijke groet, 

 

Lex 

http://www.google.nl/imgres?q=zwembad+steenderen&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1R2ADBF_nl&biw=1263&bih=597&tbm=isch&tbnid=gjAoi5x3OqENbM:&imgrefurl=http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/10713416/Blijvend-gesprek-over-openhouden-zwembad-Steenderen.ece&docid=e
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Terwijl de zon hoog aan de hemel staat, is 

het tijd voor het laatste clubblad van het 

seizoen. Zowel Yornik als Hilde hebben aan-

gegeven te willen stoppen met de redactie 

van het clubblad. Tijdens de algemene le-

denvergadering had Shirley al aangeboden 

om het redactieteam te komen versterken, 

dus we kunnen weer op volle kracht vooruit! 

Rest ons nog Yornik en Hilde van harte te 

bedanken voor hun inzet de afgelopen ja-

ren! Succes met jullie studie en toekomst! 

 

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd 

voor ‘t pluumklapp’n op de camping.. Dit 

jaar schrijven we een vakantiefotowedstrijd 

uit. Maak een mooie vakantiefoto en maak 

kans op een leuke prijs! Het liefste natuur-

lijk een actiefoto met je badmintonracket! 

Uiteraard plaatsen we de winnende foto ook 

in het clubblad! Stuur je foto aan redac-

tie@bcsteenderen ovv fotowedstrijd. Je mag 

1 foto per lidmaatschap inleveren. Je kan de 

foto’s opsturen tot 1 september. 

Wij zien de foto’s graag tegemoet! 

FIJNE VAKANTIE! 

De Redactie 

 

 

BadmintonClub  
Steenderen 

Clubblad nr 40 
juni 2012 

 

Redactie 
Hilde Jansen 

Yornik Onstenk 
Marieke Schotman 

Shirley ter Wee 
Barbara Leerkes 

 

Lay-out 
Barbara Leerkes 

 

Printerij 
André Saalmink 

 

Advertenties 
info@bcsteenderen.nl 

 

E-mail 
redactie@ 

bcsteenderen.nl 

 

Internet 
http://

www.bcsteenderen.nl 

 

Verschijning 
4 x per jaar 

 

Volgend clubblad 
september 2012 

Van de redactie 
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Wij willen van harte welkom heten  

Froukje Kooistra 

 

Onder het motto, ‘de jeugd heeft 

de toekomst’  zijn wij blij met je 

komst! En hopen natuurlijk dat 

je lang bij bc Steenderen blijft 

spelen! 

Welkom ! 

  

Bespannen van een  

badmintonracket kost 

maar €15! 

 

Ook reparaties zijn  

mogelijk.  

Voor meer info kan je  

terecht bij Kerstin /Jan. 

Nieuw grip nodig?  

Altijd in de hal aanwezig 

vanaf € 3,00!    

Blessure??? 

FIT Sportbalsem! Verkrijgbaar 

in de hal voor €15,00! Info bij 

Sylvia/Jan 

Wij willen ook onze adverteerders en sponsoren 

van afgelopen jaar bedanken voor hun bijdrage! 

We hopen dat jullie ons ook komend jaar willen 

steunen!  
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Activiteitenkalender 

Start nieuwe  

seizoen 

23 augustus 2012 

Houd de week voor 

de start van het 

nieuwe seizoen je 

mail in de gaten voor 

meer trainings 

informatie! 

TOERNOOIEN 

Gezelligheidstoernooi 

24-6-12 

Toernooi Holten 

15-12-12 

Invitatie toernooi BCS 

20-12-12 

Greet Pieterse Toernooi 

14-04-13 

Speelzondagen 

Zijn er in het nieuwe seizoen weer! Hou de mail en 

seizoenskalender in de gaten voor de actuele data! 

CLUBKAMPIONESCHAPPEN 2012 

 21 OKTOBER  EN 11 NOVEMBER  

INFO VOLGT VIA MAIL IN NIEUWE  

SEIZOEN. 
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Verjaardagskalender 

Juli 

 

2 Marieke Schotman 

12 Robert klein Lebbink 

16 Ewout van Roon 

19 Tom Vredegoor 

25 Marius Lamers 

25     Ramon Kelderman 
Augustus 

14 Larsse van Koot 

19 Luc Hermus 

25 Kirsten ter Horst 

30 Hilde Jansen 

30 Hilde Ontstenk 

30 Lonneke van der Spoel 

31 Thea Hazelhoff 

September 

4 Kevin Hetterscheid 

12 Madelon Schieven 

18 Marijke Visschedijk 

19 Gerrit Hiddink 

19 Maikel Harmsen 

23 Fleur Holtman 

26 Armijn van Roon 

28 Jeffrey Tomasowa 
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Verslag Lentecompetitie team 1 

 

Lentegoden 

 

De afgelopen weken is de Lente-

competitie gevoerd, en wij waren 

van de partijen!! Hoe hebben we 

het er van afgebracht wil je na-

tuurlijk weten: nou, onvoorstel-

baar eigenlijk. Met nog 1 wedstrijd 

te gaan staan we riant op de 2e 

plaats. Eigenlijk hebben we alleen 

glansrijk verloren van Rijnwaarden, waar een aantal ex-cracks 

weer eens een glimmend bekertje wil scoren en dat dus eigenlijk 

hopeloos verdwaald is in de verkeerde competitie.  

 

Verder is dit lenteding een zo goed als probleemloos verhaal: Mar-

cella heeft heel bewust de eerste wed-

strijden een trainingskampje gevolgd in 

Indonesië en kwam als een Javaanse 

tijger terug. Marije heeft haar geduren-

de deze periode waardig vervangen en 

heeft ons mede dankzij haar spel op de 

rails gezet. Maria heeft ook nog een 

tweetal keren thuis vervangen: natuurlijk meten alles gewonnen! 

Kirsten laat zich eigenlijk alleen maar omschrijven met de term 

soeverein: kalm, waardig en met inzicht speelde ze al haar tegen-

standers van het veld af. 

 

Gerrit en Marius waren op de woensdag muzikaal zo actief dat ze 
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Team 1 heeft de lente in de bol.. 

de eerste uitwedstrijden niet altijd mee konden spelen: Dennis 

heeft zijn wedstrijd-première in deze lentecompetitie beleefd, en 

is dus letterlijk een onvergetelijke ervaring rijker. Beide vaste he-

ren hebben zich thuis in een vast ritme 

van hun taken gekweten: onnavolgbaar 

hebben ze hun punten gescoord, menig 

tegenstander heeft zich na afloop afge-

vraagd waarom hij of zij zo nodig het vaste 

zondagochtendontbijtmetlekkerewarm-

ebroodjes moest overslaan en naar het 

verre Steenderen ging om de punten on-

vrijwillig achter te laten. Jammer dan. 

 

Zelf heb ik tot op heden alleen de uitwedstrijden meegemaakt: 

altijd leuk om naast het spelen te kijken hoe het elders geregeld 

is. Een korte impressie: in Zutphen nemen ze de eigen nootjes 

mee om nog een beetje vrolijk te worden, de club in Tolkamer is 

een heus sterfhuis (zand erover dus), in Silvolde wil je in de uitge-

sproken sombere kantine niet eens begraven worden, en in Does-

burg is Ada, de onvergetelijke en uitgesproken eigenzinnige kanti-

nebeheerder/ster na een kleine 30 jaar helaas bezig met haar 

laatste seizoen (ze zoeken nog iemand om de zaak over te ne-

men....). Conclusie: we hebben het zo slecht nog niet bij ons ei-

gen cluppie! Zondag nog een thuiswedstrijd tegen de nummer 3, 

Spees Sjuttel. We zijn er klaar voor!! 

 

Namens het eerste lenteteam,     

Lex 
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Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik nog volop in een euforische 

stemming na de 4-2 winst op Thuve. En die winst hadden we ook 

nodig! Als we nog 2e van boven willen worden in plaats van 2e 

van onderen, moesten we in elk geval met 4-2 winnen van Thuve. 

De uitwedstrijd hadden we verloren met 4-2 dus het was een hele 

kluif om ze nu aan de kant te zetten met 4-2. Maar het is gelukt! 

Na een slopende strijd met 5 driesetters, wisten we de tegenstan-

ders met maar twee punten (en een buik vol friet) weer naar huis 

te sturen! Mooi op koers dus! Nu nog een wedstrijd tegen Rianto 

om voor ons de laatste en beslissende punten te gaan halen.  

We hebben een gezellig, jong team, “Tante Riet”  en ‘Ome Hans’, 

onze halve Abraham Jeroen, onze eindexamenkandidaat Elco, 

zwangenrende Josja en de altijd als laatste klare ik.  

“Ome Hans” heeft helaas geen enkele wedstrijd mee kunnen doen 

omdat hij al voor de aftrap zijn schouder zo blesseerde dat hij het 

lentegebeuren op zijn buik kon schrijven.. Maar we zijn super blij 

dat je wel zo vaak bent gekomen om ons aan te moedigen!  

Onze halve abraham Jeroen (ja vandaag mag ik dat schrijven) 

sjeest altijd in volle overtuiging van links naar recht, van voor 

naar achter over de baan. Hiermee haalt hij de nodige punten 

voor ons binnen. 

Eindexamen of niet, Elco staat gewoon op de baan. Of de exa-

mens of de wedstrijden nou de zwaarste beproeving waren weet 

ik niet, maar er komen wel heeel wat mooie punten binnen via El-

co. Ik hoop dat je examens ook zoveel mooie punten heeft gekre-

gen dit jaar! 

Lentecompetitie verslag team 2 
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Dan ‘Tante Riet’, vol passie speelt ze de sterren van de hemel, 

alsof ze 18 is, vliegt ze alle kanten op om de ballen te vangen! 

Met allerlei scherpe, venijnige balletjes scoort ze menig punt! En 

dan die stralende glimlach, die maakt elk punt goed, gescoord of 

niet! 

Josja vond dat het dit seizoen tijd werd voor wat nageslacht, dus 

kon niet meer tot het eind toe spelen. Aangezien 3 tegen 2 niet 

eerlijk is, gaf ze vlak voor de eindstreep de pijp aan maarten. 

Josja was onze teamcaptain en dat deed ze vol overtuiging. Al 

speelde ze zelf niet mee, ze scheidsrechterde en coachte ons er 

door. (dan is twee tegen 1 wel overtuigend.. Dan moet je wel luis-

teren he! ;-)) 

Als laatste teamlid ben ik er nog. Altijd als laatste klaar na het 

douchen.. Hoe dat toch komt, geen idee.. Maar eigenlijk is het ook 

niet belangrijk. Ik probeer op het veld sneller te zijn dan het licht, 

tja.. Dat licht gaat een keer uit he!  

Ik vond het leuk om zo’n lentecompetitie mee te maken, het is 

een verlenging van het speelseizoen, nog een paar avonturen en 

autoritten extra. Samen lachen, strijden om de punten, en daarna 

gezellig aan de derde helft in de kantine. Elco was onze patatbe-

stelboy. want tja, zonder friet, vertrekken wij niet!  

Hans, Riet, Jeroen, Elco en Josja bedankt voor deze fijne lente! 

En niet te vergeten: Bert, Maikel, Robert en Armijn dank voor het 

invallen! 

Sportieve Groet, Barbara 

Zonder friet doen we het niet! 
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Lentecompetitie de uitslagen 
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Wij zijn nooit grappig.. 

 

 
In een damesdubbel door je enkel gaan is 

nooit grappig 

 

Een uitgetelde teller is nooit grappig 
 

Op de fiets bellen zonder fietsbel en dan 

over de kop gaan is nooit grappig 
 

Zonder inlegzooltjes als een halve zool 

over de baan vliegen is nooit grappig 
 

Tijdens het clearen klieren met je tegen-

stander  is nooit grappig 

 
In het net verstrikt raken als je de bal Net niet hebt, is nooit grap-

pig 

 
Heel hard lachen als het om een hard gelag  gaat is nooit grappig 

 

De tel kwijtraken op het moment dat je niet meer meetelt is nooit 
grappig.. 

 

Tussen de lijnen aan de lijn moe-

ten doen is nooit grappig 
 

Moeten lijden als leider is nooit 

grappig 
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Zomeractie !! 

We willen graag nieuwe (senior)leden verwel-

komen bij onze club. Daarom dit jaar een  

zomeractie: 

 

Tot het einde van het kalenderjaar kan ieder-
een ouder dan 18 jaar, en die nog geen lid is, 

voor 25 euro vrijblijvend meedraaien op de 

donderdagavonden. 

 

De uitnodiging zal in augustus ook worden  

gefolderd, zie ook elders in dit blad.  

 

Natuurlijk super als je nu al iemand in je om-

geving enthousiast kunt krijgen voor dit  

geweldige aanbod, dus 

!!! Verspreid het 

Nieuws!!!!  
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Welke plaatsnaam hoort hierbij? 

Als Parachutist heb ik ‘t niet zo op tuinen. Stel je voor dat ik 

in de …!  

Als oom Dagobert me niet meer wil helpen, kan ik dan nog 

wel bij …? 

Ik houd niet zo van oude moppen, maar ik ben wel dol op ..! 

Toen de klei op was, kon de pottenbakker gelukkig nog wel 

een tijd met…  

Ze gooien de trossen al los! Als ik nu niet naar mijn … , dan 

ben ik mooi te laat! 

De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet 

hij door zijn ….! 

Als het in Duckstad koud wordt, krijg ik het op mijn veren. 

Vandaar dat ik …. ! 

De buurvrouw vind mijn kerstboom grauw en somber, maar 

zelf vind ik mijn ….  

Ik kan niet goed schaken, maar het is een feit dat ik nog… ! 

Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is nog 

veel gezelliger als ik met …. 

Zo’n beetje hout voor zoveel geld? Ik durf te wedden dat ik 

daarvoor een…. 

Je kan kiezen uit Nieuwegein,  Boskoop, Den Helder, Schiphol, Rotter-

dam, Winterswijk, Zandvoort, Utrecht, Rozendaal, Monnikendam, Bode-

graven 
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Seizoen 2011-2012 in vogelvlucht 

Het seizoen zit er weer op. Omdat er in een seizoen zoveel ge-

beurd, leek het ons leuk een kort resumé te geven van wat er af-

gelopen jaar is gebeurd. 

Augustus: 

De trainingen van Jan beginnen dit jaar in maar liefst 3 groepen. 

Er is een nieuwe stroom leden en iedereen heeft na de vakantie 

weer zin om fris en fruitig de opgedane vakantiekilootjes er weer 

af te sporten. 

September: 

De competitie gaat weer van start. Dit jaar doet onze club mee 

met maar liefst 10 teams! 5 teams in de bondscompetitie, 1 recre-

antenteam en ook nog een 4 jeugdteams.  

Oktober: 

De vooral jeugdige leden gaan langs 

de deuren om loten te verkopen voor 

de grote clubactie. Dit was weer een 

groot succes en de topverkopers van 

dit jaar waren: Tessa  en Hilde . 

Maar ook hadden we in oktober baby 

geluk. Adriaan werd vader, samen met Tamara zijn zij de trotse 

ouders van zoon Twan. 

Voor het eerst sinds jaren werden er weer clubkampioenschappen 

gehouden. Dit gebeurde in 3 groepen. Er werden singles en mixen 



 Clubblad BC Steenderen, juni  2012  19 

Weet je nog? 

gespeeld. Op 16 oktober werden de eerste wedstrijden gespeeld. 

Het was een gezellige sportieve dag! 

November: 

In november hadden we 

wederom babygeluk! Lot 

werd geboren! Lot is de 

dochter van Ramon en 

Margriet. 

De trainingen en wed-

strijden zijn in volle gang en de zaal is nog steeds goed gevuld. 

Op 13 november werden de clubkampioenschappen afgerond. In 

de desbetreffende categorieen mochten zich voor een jaar club-

kampioenen noemen:  

A: Bueno (HE), Kerstin(DE)  en in de mix Jan en Marja 

B: Gerrit (HE), Marcella (DE) en in de mix Bert en Kirsten 

C: Hans (HE), Riet (DE) en in de mix Armijn en Margit 

December: 

December is altijd een gezellig feestelijke 

maand. Nadat de pieten ons hadden be-

zocht zo rond 5 december speelden we ook 

in december het alom bekende invitatie 

toernooi Het was een avond vol sportivi-

teit, gezelligheid en lachende mensen. Dit 
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Wat gebeurde er ook alweer in.. 

jaar zelfs met een heus koortje in de kantine. Met een gezellige 

verloting tijdens de derde helft in de kantine sluiten we in stijl 

2011 af. 

Maar er werd ook nog door een aantal leden een toernooi ge-

speeld in Holten. Op 17 december reizen Sylvia, Jan, Kerstin, Vin-

cent, Lucie, Maria, Johan, Elco, Jeroen en Barbara af naar Holten.  

Ook nemen wij afscheid van Constance als kantinebeheerder. De 

club heeft haar bedankt voor de inzet de afgelopen jaren.  

Januari: 

Een nieuw jaar en nieuwe gezichten. 

Ernst-Jan en Ineke hebben de kantine 

overgenomen en zijn onze nieuwe 

‘barmiepen’. De kantine heeft ook een 

minimorfose ondergaan.  

Zoals altijd op de eerste donderdag van het nieuwe jaar, morgen 

de oliebollen van TRUDI niet ontbreken. Heerlijk waren ze weer!  

En alweer babygeluk!!! De gelukkige ouders zijn Maikel en Berna. 

Ze verwelkomen VIC in hun gezin!  

Ook zijn we in januari met een grote 

groep leden naar PEPE geweest in Baak. 

Daar hebben we heerlijk gegeten, gela-

chen, en gedronken. Ook feliciteerden wij 

daar Josja en Edward met hun aanko-

mende spruit.  
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Een veelzijdig seizoen! 

Laten we vooral het ouderkind toernooi niet vergeten. Het was 

een volbezette avond. Een zaal vol fanatieke kinderen met hun 

ouders. De winst deze avond was voor Robbin en vader Bueno, 

Tom Vredegoor en paps Louis, Thimo Veenhuis en paps John en 

tot slot Louw Helmich en mams Marjan.  

Februari: 

Zoals altijd in februari werd de ALV gehouden. Heel wat seniorle-

den verzamelden zich in de kantine om te praten over het wel en 

wee van onze club. Ook een moment om mensen te 

huldigen, bedanken of een hart onder de riem te ste-

ken. 

De competitie wordt zo langzamerhand afgerond. Het 

is even spannend geweest maar we mogen dit jaar 

een team van harte felicteren met hun kampioen-

schap en promotie. Team 2, het team bestaande uit 

Andre, Adriaan, Marja en Sylvia zijn dit seizoen kampioen gewor-

den in de 4e klasse en mogen volgend jaar uitkomen in de 3e 

klasse! 

Maart: 

Van de bond ontvingen wij het heugelijke 

nieuws dat wij nog een kampioensteam bin-

nen de club hebben. Jeugdteam 3 is alsnog 

als winnaar aangewezen! Tessa , Iris , Ke-

vin , Tom en Larse , worden alsnog gehuldigd 

en mogen (moeten) in april meedoen aan de 

regiofinales in Doesburg! 
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De tijd vliegt.. 

Ook starten in Maart de twee lentecompetitieteams hun competi-

tie. De wedstrijden die alleen maar dubbels en mixen bevatten 

gaan tot 6 punten. (2 dubbels en 4 mixen) 

Het generatiekloof toernooi staat ook dit jaar weer in maart op de 

agenda. Het was weer een gezellig toernooi, waar de seniorleden 

met de juniorleden spelen. Het gaat vooral om sportief spelen en 

lol maken. Dit jaar gingen de winst en de wisselbeker naar Yornik 

en Kevin. 

April: 

In april mocht zoals eerder vermeld het jeugdkampioensteam naar 

Doesburg voor de regiofinales. Helaas was winst net niet haalbaar, 

maar met een mooie derde plek mochten deze toppers weer naar 

huis. 

Op deze zelfde dag speelden een aantal seniorleden in ‘s-

Heerenberg het Greet Pieterse Toernooi. Er werd hier in verschil-

lende categorieen gespeeld. In groep B werd er overheerst door 

Steenderen. Kerstin en Vincent werden 1ste, Bueno en Mascha 2e, 

de 4e plaats was voor Jan en Sylvia en de 6e plaats voor Andre en 

Marja. In poule C speelden Gerrit en Barba-

ra om de 5e/6e plaats.  

Na het spelen werd er samen nog gezellig 

en lekker gegeten in “de Snor’. 

Ondertussen is de Blok begonnen. Na alle 

opgaven eerder dit jaar heeft Maria de 
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monsterklus, om er weer een goedlopend schema van te maken, 

geklaard. Alvast hulde voor Maria! 

Mei: 

Terwijl de Lentecompetitie nog in volle gang is, wij er nog ‘vol op 

los blokken’ heeft de competitie-indelings-commissie zich weer 

gebogen over de indeling van de teams voor volgend seizoen. Het 

was weer een flinke klus om iedereen die wil spelen op een goede 

plek in te delen. Zie verderop in het blad wat de precieze indeling 

is. 

Juni: 

Tot slot juni… we sluiten het jaar weer af. De 

blok is klaar, de lentecompetitie is afgerond 

en het jeugdige deel van de club is lekker op 

kamp geweest.  

We hebben een leuke afsluiting gehad van 

het seizoen, het ‘acus-toernooi’ is dit jaar in 

een ander jasje. Buiten, samen achter ballen 

aanlopen die je eerst zover mogelijk weg-

gooit.. Zo’n leuke activiteit klootschieten ;-) 

Waarna we heerlijk de bbq laten aansteken door Ernst-Jan en Ine-

ke. (hierover lees je meer in het volgende blad!) 

 

Ik hoop dat we niets  vergeten zijn..  

Elk seizoen heeft een eind... 
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Zo af en toe moet je iets of iemand in de schijnwerpers zetten. Nu 

loopt er al een poosje een bere trotse man rond in de sporthal. 

Trots op zijn nieuwe aanwinst, zijn nieuwe leswagen. 

GERT, we zetten jou in de schijnwerpers, zodat iedereen kan zien 

wat voor een prachtige nieuwe auto jij hebt! 

Dat er maar heel wat mensen in mogen lessen, mogen toewerken 

naar dat roze papiertje! (eh.. Pasje tegenwoordig) 

 

 VEEL GELUK MET JE MOOIE GLIMMENDE AUDI GERT!!! 

Even in de schijnwerpers 
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Seizoen 2012-2013 Teamindeling Senioren 

 

Team 1   —  2e klasse — speeldag: zondag 

Bueno, Jan, Marije en Mascha 

 

Team 2 — 3e klasse — speeldag zondag 

Adriaan, Andre, Marja en Sylvia 

 

Team 3 — 5e klasse — speeldag zondag 

Gerrit, Marius, Tom, Barbara, Lucie, Marcella en Maria 

 

Team 4 — 5e klasse — speeldag donderdag 

Bert, Jeroen, Lex, Esther, Joke, Sandra en Trudi 

 

Team Recreanten — Yklasse — speeldag donderdag 

Dennis, Maikel, Ramon, Robert, Angeline, Anja, Ineke en Shirley 

 

Reserves: 

Armijn, Johan, Hetty, Josja, Kirsten, Marieke en Riet 
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Het openbaar vervoer.  

We kennen allemaal nadelen van het openbaar vervoer. Als we er zelf 
niet mee te maken hebben, dan horen we het wel van anderen. Bussen 
die te laat zijn, treinen met vertraging of annu-

lering, er zijn altijd mensen die iets vinden om 
over te klagen. Veelal wordt er geklaagd over 
de Syntus, of het nu winter is of niet. Ik kan 
het me natuurlijk goed voorstellen dat er klach-
ten komen als het ligt aan gebrekkige voorbe-
reiding aan de kant van het ov, maar verder 
hebben reizigers vooral hun mond dicht te hou-
den. Ik ervaar persoonlijk bijna geen nadelen als ik met het openbaar 
vervoer reis. Vaak een ruime twintig minuten wachten tijdens het over-

stappen of een korte sprint om een wachttijd van dertig te voorkomen. 
En het wachten… ach, ik heb muziek op, kijk naar de mensen om me 
heen, wie doet me wat? Het heeft naar mijn mening ook weinig zin om 
te vloeken op de treinen en bussen. 1, je kunt er zelf toch niks aan doen 
en 2, de mensen die het ov op gang helpen (en daarmee bedoel ik de 
buschauffeurs en de machinisten) zitten zelf ook echt niet te wachten op 
vertragingen en mensen die hun beklag erover doen. De meeste be-
stuurders die ik tegenkom blijven veelal vriendelijk en beschaafd. Zo heb 

ik een niet al te lange tijd geleden een gratis dagkaart gekregen omdat 
er een bus niet op kwam dagen. Daarnaast levert een glimlach of een 
jonge, knappe buschauffeur ook al een aangename reis op.  
Echter, ik kom nog al eens mensen tegen die een medaille verdienen. 
Gelieve deze in hun oog te prikken. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Na een 
aangename, maar korte dag ben ik met de trein vanuit Hengelo naar 
Zutphen gegaan. In Zutphen, waar ik altijd maar enkele minuten hoef te 
wachten op de bus, moest ik nu wat langer wachten. Goed, goed, maakt 

niet uit, ik heb muziek op en het begon wat te regenen. Het was een za-
lig moment om even na te denken en ondertussen blijk te geven aan 
mijn onverschilligheid. Een klein busje komt tegenover het perron staan 
en gebaart dat we met z’n allen in de bus konden zitten. Precies als ik 
zit, begint het te gieten. Dus bus wacht enkele minuten en rijdt vervol-
gens weg, inmiddels tien minuten achter op schema. Meneer de bus-
chauffeur neemt een paar flinke afwijkende afslagen en komt na weer 

Henk gaat ook met het openbaar vervoer 
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tien minuten aan bij het verzamelpunt van bussen waar hij mededeelt 
dat we van bus moeten switchen. Even later, bij een paaltje waar we niet 
door kunnen, rijden we terug om met een omweg de route te hervatten. 
De bus rijdt dus, zeg maar, een half uur later dan hij zou moeten. Een 
klein tijdje later, en we zijn nu in Hengelo (gld), stopt de bus om er een 
mevrouw in te laten. Ze kijkt wat bozig en praat tegen de chauffeur. Ik 
doe mijn oorkleppen, die mij beschermen tegen oneindig zin-

loos menselijk geblaat, af en luister naar wat de vrouw 
zegt. De het laatste kwam overeen met ‘en ik sta hier 
nu een halfuur te wachten, bedankt!’. Meteen vlogen er 
allerlei scenario’s door mijn hoofd heen. Natuurlijk is het 
altijd een beetje schuld van het ov als er iet te laat is, 
maar ALS JE WAT MEER ZEKERHEID WIL, DAN KOOP 
JE  MAAR GEWOON EEN AUTO. Zo wilde ik het brengen. 
Na een korte overweging besloot ik dit niet te doen en 
bedacht ik me dat ik misschien de buschauffeur wat moed kon inpraten 
bij het verlaten van de bus. Iets als ‘Ach meneer, trek het u zich niet zo 
aan, mevrouw heeft vast slecht geslapen.’ Wat mij niet erg logisch leek 
om twee uur ‘s middags.’. Dan zou er nog een reden kunnen zijn die tot 
op de dag van vandaag in een donker hoekje verschuild zal blijven, niet 
bedoeld om ooit met het daglicht in aanraking te komen. 
 In plaats daarvan heb ik de buschauffeur vriendelijk gegroet bij het ver-
laten van de bus. Wat heb ik nu een spijt dat ik niet voor de eerste optie 
ben gegaan met het beetje hoop dat mevrouw wat mee zou krijgen. Ah 
goed, dan komen we weer bij de vraag wat sociaal wenselijk is om te 
doen. Nu ben ik zelf ook niet altijd even handig in sociale situaties en 
laat ik vaak een andere indruk achter dan ik zou willen. Zou ik niet even 
moreel verwerpelijk bezig zijn als mevrouw als ik wat van haar toon zou 
hebben gezegd, terwijl ik mijn frustratie tegenover haar soort mensen 
zou hebben uitgedrukt? 
  

Henk.  

Dank aan Henk 
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Ledenchat—Marcella Utermohlen 

Wie ben je? Stel jezelf eens voor. 

Hallo, ik ben Marcella Utermöhlen, 31 jaar en woon in Zutphen.  

Vanaf eind 2008 bij BC Steenderen.  

Iedereen weet zo onderhand wel dat Armijn mijn vriend is (alweer 

10 jaar!) en dat ik een lieve dochter heb van 1 jaar: 

Maya. Sinds de geboorte van Maya ben ik helaas 

minder vaak te zien bij BC Steenderen in verband 

met de nu nog schaarsere avonduurtjes, maar als ik 

kan en oppas heb ga ik ’s avonds graag flink sporten. 

Naast badmintonnen, sport ik ook nog 2 keer in de 

week bij Achmea Health Centre in Zutphen, omdat ik het gewoon 

leuk vind! 

Voor mijn werk organiseer en coördineer ik trainingen en opleidin-

gen binnen het bakkerswezen. Verder ben ik gek op sauna, lekker 

eten, ijs, zon en shoppen .  

Hoe ben je bij onze club gekomen? 

Via Gerke van Zalk, invitatietoernooi in 2008 (geloof ik).  

Met welke 3 personen zou je wel eens willen tafelen en wat 

zou je hem/haar dan vragen?  

Met mijn nieuwe competitieteamleden, maar dat zijn wel meer 

dan 3 personen (Lucie, Maria, Barbara, Gerrit, Marius en Tom). 

Gewoon om alvast in de teamspirit te komen! en iedereen beter te 

leren kennen, zoals wat ze zoal doen in het dagelijks leven.  

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrière versleten? 

In tegenstelling tot Armijn  heb ik er, je gelooft het nooit, nog 

maar 1 racket versleten en die is nog niet eens overleden, maar 
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heb ik doorgegeven. 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 

Een heerlijke ijscoupe met slagroom! 

Wat is je grootste badminton blunder? 

Ik heb echt heeel lang zitten denken, maar kan echt 

niets bedenken.  Vind het nog steeds erg pijnlijk als 

je zo’n mooie shuttle met een prachtig boogje krijgt 

toegespeeld die je met gemak kan af smashen, maar hem dan ge-

woon finaal missen…! 

Welke vraag stelde Shirley aan je en wat is je antwoord 
daarop?  

Hoe het is om samen met haar partner bij dezelfde club te 

spelen, waarbij Armijn toch steeds het hoogste woord 

voert? 

Shirley, eerlijk gezegd vind ik het juist leuk dat Armijn ook bad-

minton speelt.  Meestal is het door de weeks rennen en vliegen 

thuis en vind ik het juist fijn om iets gezamenlijks te doen. Vaak 

zien we elkaar op de club ook niet veel, want we trainen in ver-

schillende groepen en Armijn speelt geen competitie en ik wel. 

Daarnaast spelen we soms om beurten ivm thuisblijven voor onze 

dochter. En tja Armijn is nou eenmaal een praatjesmaker, maar 

daar heb ik helemaal geen moeite mee. Wat dat 

betreft zijn we net yin & yang, want ik ben een wat 

rustiger type en als ik geen energie heb om erin 

mee te gaan, dan kan ik me gewoon heerlijk afslui-

ten. Dat weet Armijn ook. Soms is het wel een 

beetje vermoeiend, maar ook boeiend!  

Wie de pen heeft… schrijve een stukje! 
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Aan wie geef je deze chatvragen door? 

Aan Sylvia 

Wat wil je aan hem/haar vragen? 

Als de wereld 1 hele dag om jou zou draaien. 

Hoe zou die dag eruit zien 

====================================== 

We gaan weer lekker flyeren!!!!!  

Afgelopen jaren hebben we het in tegenstelling tot vele jaren hier-

voor niet gedaan, maar mede gelet op een aantal opzeggingen 

denken we komend seizoen enige ruimte te hebben voor nieuwe 

leden. 

Andre zal zijn creatieve brein weer tot het uiterste aanwenden om 

een spraakmakende uitnodiging te vervaardigen, die we dan in 

het weekend van 11/12 of 18/19 augustus in de bus willen gaan 

stoppen. Dit keer willen we dat in Steenderen zelf doen.  

Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we 

nog wel een paar bezorgers. 

Heb je niets tegen een lekkere wandeling, 

meld je dan aan bij Maria. We rekenen op 

je!! 

Ying en yang 
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doelshoppen = shoppen voor jezelf en de club! 

Centjes verdienen, op naar de wal…….. 

Peppie en Kokkie waren ergens eind vorige eeuw maar 

druk bezig om hun centjes te verdienen, maar wij kunnen 

dat tegenwoordig gewoon vanuit de luie stoel. Het enige 

verschil is dat je het niet voor jezelf maar voor onze club 

doet.   

Via doelshoppen.nl  kunnen leden geld 

verdienen, simpelweg door via Inter-

net te winkelen bij bekende webshops 

zoals Wehkamp, Bol.com, Blokker, 

BCC, V&D, WE, Hema en Kijkshop. 

Ook bij het digitaal afsluiten van ver-

zekeringen, vliegtickets of energiecon-

tracten kan je geld verdienen voor ons 

allemaal. Van elke aankoop die via 

Doelshoppen.nl wordt gedaan gaat een percentage of een bepaald 

bedrag geheel automatisch naar onze vereniging, terwijl je zelf 

gewoon de normale prijs betaalt. Inmiddels zijn ruim 120 bekende 

en soms minder bekende webshops aangesloten. Je privacy is 

overigens gewaarborgd: niemand (anders dan de webbeheerder) 

krijgt te zien wie wanneer waar aankopen heeft gedaan. Daar-

naast heb je geen enkele verplichting: het kost je niets, je hoeft je 

niet te registreren en je kunt ieder moment besluiten om niet 

meer via Doelshoppen.nl te bestellen.  

Doen dus!! 

Lex 
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De laatste BCS-Kids van dit seizoen alweer. Ik  vond het 

leuk om deze rubriek voor jullie te maken. Ik hoop volgend 

seizoen nog meer input van jullie te krijgen. Leuke versla-

gen, puzzels, tekeningen, je kan alles inleveren!  

In dit nummer lees je over het kampioenschap van team 3, 

het generatiekloof toernooi en het familie interview. Dit keer 

met de familie Vredegoor. 

In het volgende clubblad, in september kun je een verslag 

van het kamp verwachten. Maar dan ook de teamindeling 

voor de competitie, en alle infor-

matie die daar bij hoort. 

Kan ik ook op jullie medewerking 

rekenen?? Alvast een hele fijne 

zomervakantie gewenst! Maak er 

een leuke tijd van en we zien jul-

lie weer op 23 augustus! 

 

==================== 

 

Keesje komt bij z’n leraar. “Ik word gepest meneer, ze noemen me alle-

maal schele keesie” 

Zegt z’n leraar: “Wat kan jou dat nou toch schelen keesie”  



 Clubblad BC Steenderen, juni  2012  33 

JEUGDTEAM 3 ALSNOG KAMPIOEN! 

Tessa Mulder, Iris Garritsen, Kevin Veenhuis, Tom Vredegoor en 

Larse van Koot mogen zich kampioen noemen in de klasse U13 - 
afdeling 5 van de badminton regiocompetitie. Van de 14 wed-

strijden wisten zij er maar liefst 10 te winnen, 3 gelijk te spelen 

en slechts één te verliezen. Een topprestatie! 

Als team mogen zij nu de eer van BC Steenderen verdedigen bij 
de Regio Team Kampioenschappen op zaterdag 21 april in Does-

burg. Doen ze het daar ook goed dan gaan ze door naar de Nati-

onale Kampioenschappen Regioteams. Die worden dit jaar op 23 
en 24 juni gespeeld in Zutphen. 

Vooruitlopend op de huldiging op 19 april waarbij het team de 

beker in ontvangst mag nemen, zetten trainers en jeugdleiders 
het team, geheel onverwacht, tijdens het jaarlijkse generatie-

klooftoernooi, al even in het zonnetje. De gezichten van de jeug-

dige spelers verborgen niet dat ze apetrots zijn op deze prestatie 

(en terecht!). 

 

 

 

Op de foto: 

Trotse trainer 

Jan Takken, 
Kevin Veen-

huis, Larse 

van Koot, Tom 

Vredegoor, 
trainer Sylvia 

Breukink, Iris 

Garritsen en 
Tessa Mulder. 
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We zijn 1e uit onze poule geworden en daar ben ik heel trots op. 

Jammer dat we een wedstrijd hebben verloren maar de rest ging 

goed (dat vond ik tenminste) We zijn 3e van Gelderland gewor-

den. We hadden met ons 5en heel veel lol en ik ben trots op onze 

behaalde plaats. Ik hoop dat het volgend jaar weer zo goed gaat, 

dan worden we misschien wel eerste. Het was een hele ervaring 

om nu al zo hoog te eindigen want ik zit er pas een jaar op. En ik 

ging altijd met plezier naar de wedstrijden. 

 

Groetjes Iris 

========================================= 

 

 

3e van Gelderland! 

Ging er een cowboy naar 

de kapper. Als hij klaar is 

verlaat hij de kapsalon. 

Wat denk je? Pony weg!  

Er is brand in een huis. De brand-

weer komt eraan en probeert een 

oud vrouwtje te redden. Een brand-

weerman gaat de ladder op en 

zoekt naar de oude mevrouw. Uit-

eindelijk kan hij haar vinden en 

loopt met de vrouw naar de ladder. 

“Even op uw tanden bijten oma, dit 

is zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” 

antwoordt de oude dame, “dan 

moeten we weer naar boven, want 

mijn gebit ligt nog in de badkamer.”  

Jan belt bij zijn onder-

buur aan en vraagt of hij 

de volgende avond de 

stereo-installatie mag 

lenen. “Natuurlijk,” zegt 

de buurman, “heb je een 

feestje?”. “Nee hoor!”, 

antwoordt Jan, “Ik zou 

alleen eens een beetje 

willen slapen!”.  
Er zitten 2 bananen in bed, zegt 

de ene tegen de andere: “Hé, ga 

eens recht liggen.”  
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Generatieklooftoernooi 

Kevin Veenhuis en Yornik Onstenk winnaars van het gene-

ratieklooftoernooi 

Op donderdag 29 maart jl. werd bij Badmintonclub Steenderen 

weer gestreden om de wisselbeker van het generatieklooftoernooi. 

Bij dit toernooi wordt elk jeugdlid via loting aan een volwassen lid 

gekoppeld. De loting zelf is al een happening: door het maken van 
dierengeluiden je partner zien te vinden. Als 'dierenkoppel' wor-

den vervolgens een aantal wedstrijden gespeeld. Inzet daarbij is 

de mooie wisselbeker. Een beker die iedere speler graag een jaar 
op de kast heeft staan! De spanningen waren dan ook hoog na af-

loop van de veelal 

mooie partijen. Het 
ging vaak heel gelijk 

op, dat maakte het 

ook erg leuk om te 

zien. 

Uiteindelijk bleken 

maar liefst drie kop-

pels alle sets gewon-
nen te hebben: de 

Coyotes (Kevin 

Veenhuis en Yornik 
Onstenk), de Konij-

nen (Iris Garritsen 

en Johan 

Boesveld), de en de Ratten (Tom Vredegoor en Marja 
Koert). 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 tegenstanders gehad óf je hebt heel sportief gespeeld. 

In dit geval kwam daarmee de wisselbeker in handen van Kevin 
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Team 3 in de achtste steen 

Jonge kampioenen BC Steenderen koesteren grootse dromen 

Twaalf jaar zijn de meesten (vier) en één van dertien. Van de Badmintonclub 

Steenderen is 

dat het jeugdteam 3, bestaande uit Tessa Mulder, Iris Garritsen, Kevin Veen-

huis, Tom Vredegoor (allen twaalf jaar oud) en larse van Koot (dertien jaar). 

Zij mogen zich kampioen noemen in de klasse U13 - afdeling 5 van de bad-
minton regiocompetitie. Een veelbelovend stelletje dus. De takers Jan Takken 

en Sylvia Breukink zijn dan ook gepast apetrots op de prestatie van hun 

team. 

Het kampioensteam van de Badmintonclub Steenderen. Die lange in het 
midden is Larse van Koot die trots de bekertrofee omhoog houdt. De te-
vreden trainers Jan Takken en Sylvia Breukink delen in de feestvreugde. 
De twee meisjes Tessa Mulder en Iris Garritsen en de twee jongens Kevin 
Veenhuis en Tom Vredegoor completeren het Jeugd team 3. 
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met een heuse verslaggever een wereldinterview.. 

Het kampioenschap kwam voor de spelers zelf uiteindelijk toch nog 
als een verrassing. Gaandeweg het toernooi kregen ze wel in de 
gaten dat er hoge ogen werden gegooid. Veertien wedstrijden 
moesten gespeeld worden. En ze bleven maar winnen (tien keer)... 
of ...gelijk spelen (drie keer). Slechts één partijtje verloren ze. 
"Jammer",   dachten  ze,   "net geen kampioen". Maar dat winnen-
de team bestaat uit enkel jongens. Da's niet eerlijk. Bovendien zijn 
ze véél ouder en dat wist de toernooileiding natuurlijk ook wel! En 
wat de trainers intussen wel te horen hadden gekregen, maar de 
spelers van Jeugd 3 niet: dat goed presterende team deed buiten 
mededinging aan het toernooi mee. Dus aan het eind van de rit 
schoven Tessa, Iris, Kevin, Tom en Larse een plaatsje op in de defi-
nitieve rangschikking en belandden daarmee op de eerste plaats. 

 

Natuurlijk ook voor de trainers Jan Takken en Sylvia Breukink een 
zeer bevredigend resultaat. "Zeker leuk", aldus Sylvia Breukink, "Je 
moet daarbij bedenken dat we als Badmintonclub Steenderen al 
zo’n jaar of tien bezig zijn en dit is de eerste keer dat we met een 
kampioenschap aan de haal gaan. Leuk voor de club, maar zeker 
ook erg leuk voor de spelers zelf, die hiermee toch ook weer een 
stimulans krijgen om er keihard mee door te gaan en te streven 
naar steeds beter". 

Olympische dromen? Dat belooft wat voor de toekomst. En in dit 
Olympische jaar nemen de dromen onwillekeurig een hoge vlucht. 
Nieuwsgierig informeren we dan ook vol belangstelling wanneer we 
de jongelui zullen mogen bewonderen op de Olympische Spelen? 
Van welk jaar bedoelen we dan. Dat het dit jaar niet meer zal luk-
ken, is een vanzelfsprekende zaak. Maar de Spelen van 2016? Dat 
achten de jongens en meisjes een beetje te vroeg, niet echt een 
haalbare kaart, maar 2020 zou eventueel toch wel tot de mogelijk-
heden moeten behoren. Nou, daar houden we ze natuurlijk aan 
en we hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt en 
een afspraak vastgelegd voor een interview met de teamcaptain 
van 2020! De Gouden glinstering in hun ogen is ons niet ont-
gaan ... We rekenen erop ! 

WdL 
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Naast mij op de bank zitten dit keer Nick, Tom en Heidi 

Vredegoor. Hebben ze na de training nog energie over om 
de vragen te beantwoorden die ik voor ze in petto heb? 

Nick en Tom zijn broers, Nick is de oudste van de twee en Heidi is 

hun moeder. 

Wie speelt er al het langste badminton 
bij BCS? 

Tom antwoordde meteen dat hij al het langste 

lid is. Op de vraag waarom Nick volgde: Ik 
had wel een beetje genoeg van voetbal, ik 

was een keer met Tom meegegaan om te kij-

ken. Ik kon het al best goed en toen ben ik er 
ook opgegaan. 

Beide heren spelen competitie, Nick speelde 

in team 2 en Tom werd kampioen met team 3,  

Tom, jij bent dit jaar kampioen geworden, hoe voelde je je 
toen je het hoorde? 

Ik was verbaasd eerst. Na doorvragen of hij alleen verbaasd was, 

voegde Tom toe dat hij ook wel heel blij was en vooral TROTS! 

Nick, toen Tom kampioen werd, was jij toen een beetje ja-

loers op hem? (zelf eindigde Nick met zijn team op de 3e 

plaats) 

Nee, ik was helemaal niet jaloers, ik was zelfs blij voor Tom! 

Heidi, wat vind jij van de prestaties van je zoons?  

Ik ben zo trots als een moeder kan zijn op haar kinderen!  

Tom en Nick zijn behoorlijk ijverig op de baan, zijn ze thuis 
ook zo ijverig Heidi? 

BCS een echte familieclub.. 
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Deze keer de familie Vredegoor 

Eh… tja.. als ze hun kamer moeten opruimen zijn ze niet zo heel 

erg rap.. maar verder zijn het eigenlijk heel voorbeeldige kin-
deren! 

Heidi is een van de assistent/hulp trainers naast Jan en Sylvia. Ze 

is zelf geen lid van de vereniging en dat gaat ook niet, maar: 

wat heeft je doen besluiten om te gaan helpen bij de jeugd 
van deze club? 

Ik werkte natuurlijk al in de sporthal, en heb spontaan een keertje 

meegeholpen. Sylvia vroeg me daarna of ik het leuk zou vinden 
om vaker te helpen. Na overleg met de jongens heb ik besloten 

om het te doen. Want ik vond het wel belangrijk dat Nick en Tom 

het er mee eens waren. 

 

Dat brengt me met een mooi bruggetje naar de volgende vraag.  

Tom en Nick, wat vinden jullie er eigenlijk van dat jullie 

moeder er regelmatig bij is? 

Tom: het is eigenlijk wel handig, want mama regelt altijd de con-

tacten met de mail enzo.  

Nick: ik vind het wel gezellig dat ze er bij is!  

Maar de jongens waren het wel er direct mee eens dat mama niet 

mee mocht op kamp! 

 

Dan nu altijd de lastige vraag: Wie is er het beste?? 

Lachend zei Heidi : IK!!!  

de jongens hoefden er niet lang over na denken.. ze vinden zich 

zelf ongeveer even goed.  

Tom: als ik een goede dag heb, kan ik van Nick winnen en ook an-

ders om. Je moet je dag gewoon een beetje hebben.  
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Nick: ja dat klopt. Soms maak ik de meeste punten en soms Tom. 

Waar zouden jullie volgend seizoen op willen trainen?? 
Waar zou je nog beter in willen worden? 

Nick: Ik zou een goede slag vanaf de achterlijn willen leren. Zodat 

ik nog over de tegenstander heen kan slaan. Maar ook mijn back-

hand wil ik verbeteren. 

Tom: Ik zou beter willen smashen. En harder slaan. Soms komen 

ze er nog bij, dan sla ik dus gewoon niet hard genoeg!  

Dan nu een heel andere vraag. Als je een dag iemand an-
ders zou mogen zijn, wie zou je dan willen zijn en waarom? 

Nick gaf direct het antwoord: Johan, hij is gewoon super goed en 

is mijn voorbeeld!  

Tom weet het niet, na lang nadenken zegt hij Jan te willen zijn, 

een trainer, omdat het hem leuk lijkt te weten wat een trainer 

doet, hoe het is om kinderen dingen te leren en ze dan te zien 

groeien! 

Wat een gezellige familieclub! 
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Heidi maakt ook gebruik van de tijd die ze heeft om na te denken 

over de vraag. Uiteindelijk zegt ze glimmend wel Spiderman te 
willen zijn, ze maakt er een paar leuke geluidjes bij,(helaas kan ik 

die niet beschrijven) en zegt dat het haar heerlijk lijkt om tegen 

de muren op te klimmen! 

 

We zijn alweer bij de laatste vraag aangekomen.  

Zouden jullie nog iets tegen de trainers willen zeggen? 

Tom: Jullie zijn wel streng, maar dat is ook goed, anders zou ie-
dereen gaan klieren en dat is ook niet alles. 

Nick: Blijf zo doorgaan! Blijf de club voortzetten, vrijwilligers zijn 

belangrijk, ze maken tijd voor de club en dat vind ik heel goed. 

Heidi: Ik vind alles heel goed georganiseerd, je wordt als ouder 

erbij betrokken en via de mail komt er allerlei informatie. Maar ze 

zijn ook goed bereikbaar. Ze is trots op de leiding, en ook trots op 

het feit dat ze zelf mag helpen. Met zo weinig mensen zo’n top-
prestatie neerzetten… Ik ben gewoon trots! 

========================================= 

DENKEN JULLIE AAN DE VAKANTIEFOTOWEDSTRIJD?  

Maak in je vakantie een leuke, mooie sportieve foto. Het liefste 

natuurlijk met een echte badmintonactie!  

Er mag per lid 1 foto ingestuurd worden.  

Stuur je foto voor 1september naar  

redactie@bcsteenderen.nl 

Wie weet win jij wel een leuke prijs! 

Vrijwillers zijn goud waard 
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Uw adviseurs: 

 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 
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Sporthal  trainingsavond: 
‘t Hooge Wessel donderdagavond 
Prins Bernhardlaan 3 18.30-20.00 jeugd 
7221 BA Steenderen, 20.15-21.30 senioren 
tel: 0575-750567 hal open tot 23.00 
 
Redactie clubblad 

Redactie@bcsteenderen.nl 
 

 
                      Het lidmaatschap van BCS kan worden opgezegd. 
Het lidmaat  schap is gebonden aan een kalenderjaar, waardoor 
opzegging geldt voor het nieuwe jaar. Opzeggen dient schriftelijk 
te geschieden voor 15 november bij de secretaris. Indien niet op 
tijd is opgezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het ge-
hele nieuwe jaar.” 

Voorzitter:  Secretaris:   
Lex de Goede Sylvia Breukink 
De Wolzaklaan 2A De Eiken 8 
7211 AR Eefde 7221 GK Steenderen 
tel. 0575-451171 tel: 0575-452306 
voorzitter@bcsteenderen.nl info@bcsteenderen.nl 
 
Competitieleider:   Activiteiten commissie:   
Andre Saalmink Maria Schut 
Klingmakersdonk 243 Azaleastraat 14 
7326 GE  Apeldoorn 7221 AZ Steenderen 
tel. 055-5422798 tel: 0575-452101 
competitieleider@bcsteenderen.nl activiteiten@bcsteenderen.nl 
 
Penningmeester:   Trainer: 
Wim van der Spoel Jan Takken 
penningmeester@bcsteenderen.nl trainer@bcsteenderen.nl 
 
Jeugdcommissie: Internet: 
Jan Takken www.bcsteenderen.nl 
Sylvia Breukink info@bcsteenderen.nl 

contactinformatie 


