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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  

voor de mogelijkheden 
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 Van de voorzitter 

 

Zwarte bladzijde 

Ieder jaar wordt een bepaald 

woord gekozen: nieuw, populair, 

anders. Om het geheugen even op 

te frissen: 2008: swaffelen. 2010 

in Belgie: tentsletje! 2011: tuig-

dorp, 2012: project-X-feest. Ik 

weet wat het wordt voor 2013: 

zwart. Zwart, een kleur, of eigenlijk 

geen kleur zoals ik ooit geleerd heb. 

Zwart staat voor alles wat fout is in 

ons mooie landje: tradities die te-

ruggaan tot tenminste 1810, maar 

volgens mij zelfs ver daarvoor, zijn 

nu suspect, fout, verwerpelijk en zelfs 

een beetje dom. Zwart, de kleur die 

vrouwen in bepaalde gevallen zo 

graag dragen (‘kleedt zo mooi af’), 

die begrafenisondernemers sinds 

mensenheugenis trouw zijn gebleven (ingetogenheid, respect), de kleur 

die de meeste kostuum dragende mannen als enigszins chique ervaren. 

Een beetje limousine is meestal zwart, geld is soms zwart, een mobieltje 

is heel vaak zwart, TV’s, fietsen, vensterbanken, dossiermappen en ga zo 

maar door: allemaal zwart. Kan niet meer, want het wordt nu onlosma-

kelijk gekoppeld aan een periode waar we niet trots op zijn. Pieterman, 

een cultfiguur die ieder jaar een week of wat gekleed in damesmaillot 

door het land holt, kinderschoenen vult met snoepgoed en kleine ca-

deautjes, en die volgens deskundigen tijdens zijn nachtelijke escapades 
(Vervolg op pagina 4) 

 



 
4 

 Van de voorzitter 

zelfs met losse handjes over daken rent, blijkt na 200 jaar dienstbaar-

heid een verkeerde kleur te hebben. Tout Nederland in rep en roer, twee 

smaken zijn er slechts: ben je voor of tegen? Hoe ik in deze discussie sta 

lijkt me wel duidelijk, maar die mevrouw die iedere maand meer dan een 

paar Dollar ophaalt bij de Verenigde Naties denkt daar dus echt anders 

over. Het gekke is dat we ondanks heuse windhozen op bijvoorbeeld de 

Filipijnen in staat zijn om een paar weken serieus met elkaar over te pra-

ten over zo’n non-onderwerp. Polderlanders als we zijn wordt Pieterman 

volgend jaar mogelijk blauw (dat komt trouwens ook bij niet-

Pietermannen wel eens voor, maar meestal is dát best wel leuk) maar 

ook geel of rood. De intocht van zijn baas, de goedheiligman, gaat her 

en der inmiddels gepaard met een peloton politieagenten, die voor zijn 

veiligheid en van zijn Pieterbaasjes moeten waken. Het moet niet gekker 

worden, vrij naar een niet alleen nationaal maar zelfs internationaal be-

faamd (nou vooruit, berucht) politicus die overigens om heel andere re-

denen minder opheeft met kleuren.    

In deze tijd van het jaar denken we gelukkig ook aan hele andere din-

gen: de geboorte van een kind dat volgens de overlevering een kind van 

een hogere macht is. Hoef je net als in Sinterklaas ook niet in te gelo-

ven, maar vaak wordt dit wereldwijd gevierde feest geassocieerd met 

wit, de kleur van de onschuld, de maagdelijkheid  en door een enkele 

romanticus met vers gevallen sneeuw. Dat het bij ons zelden sneeuwt 

tijdens de Kerstdagen is dan een detail.  

Concluderend: ‘het kan verkeren’ sprak Brederode: kleuren bepalen de 

sentimenten van onze samenleving. Mijn advies “Denk niet wit, denk niet 

zwart, maar in de kleur van je hart!!”. 

 
Een fijne vakantie, een hele gezellige Kerst en alvast een goed begin van 
een sportief seizoen!! 
  
 
Lex  
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2013 nadert met ras tempo het einde, en de re-

dactie zwoegt op het laatste clubblad van het 

jaar. Ik mag wel zeggen, dat dit blad bloed 

zweet en tranen gekost heeft. Blijkbaar nadert 

ook mijn digitale vriend het einde, want tijdens 

het afronden van het blad hield hij er zo onge-

veer mee op. Gelukkig had ik hier al eens eerder 

van geleerd en er was een backup.. Dus niet het 

hele boekje hoeft opnieuw gemaakt te worden. 

Maar geduld schijnt een schone zaak te zijn, dus 

we gaan fris gewassen het nieuwe jaar tege-

moet. Op naar nieuwe uitdagingen, mogelijkhe-

den en tekstuele vrijheid! 

Terwijl we even terugkijken op de start van het 

seizoen, nog even genieten van het staartje van 

het jaar, kijken we ook al vooruit naar het nieu-

we jaar. Vol activiteiten, verjaardagen, trainin-

gen, toernooien, gezelligheid, en sportiviteit. 

Houd naast de mail ook de site in de gaten, daar 

staat ook het clubblad online, de activiteitenka-

lender, de voortgang van de wedstrijdteams. 

Maar ook foto’s die tijdens de evenementen of 

belangrijke gebeurtenissen worden gemaakt! 

 

Rest ons te zeggen, een goed uiteinde en een 

liefdevol begin! 

Fijne vakantie! 
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Zoals elk jaar maken we aan het einde van jaar de balans weer op met 

betrekking tot de leden. Helaas gaan er mensen weg maar daar tegen-

over komen er ook weer nieuwe leden bij. 

 De laatste helft van het jaar hebben we Marysanne Beulenkamp, Jarkko 

Beulenkamp, Koert klein Lebbink, Angeline Koolwijk, Madelon Schieven, 

Beerend Steentjes en Carolien Wenneker mogen verwelkomen als lid van 

onze vereniging. 

We wensen jullie een sportief welkom toe! 

 

Riet Geurts, Luc Hermus, Joris Hermus, Christian Masselink, Tessa Mul-

den, Hilde Ontstenk, Sandra van Oosten, André Saalmink, Lonneke van 

der Spoel, Lisanne Veenhuis, Thimo Veenhuis, Kevin Veenhuis, Brian 

Veenhuis en John Veenhuis hebben besloten te stoppen met badminton-

nen bij onze vereniging. 

We wensen jullie een sportieve toekomst en wie weet tot ziens! 

Welkom ! 

  

Bespannen van een  

badmintonracket kost 

maar € 20! 

 

Ook reparaties zijn  

mogelijk.  

Voor meer info kan je  

terecht bij Shirley/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 
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 Activiteitenkalender 

Ouder/kids jeugdtoernooi 

23 januari 2014 

Clubkampioenschappen 

De nieuwe data voor de 

clubkampioenschappen 

zijn bekend! 

Zondag 16 maart 

En 

Zondag 6 april 

RegioTeamKampioen-

schappen 

12 en 13 april  

te doesburg 
ALV  

Donderdag 13 feb 

Generatieklooftoernooi  

Donderdag 27 maart ‘14 

Blok: 

1 mei tot en met 26 juni 

Voor de trainingsavonden en 

toss avonden kijk op de kalen-

der op de site! 
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De Jarigen in Maart 

2 Sylvia Breukink 

3 Ineke Hulshof 

15 Trudi van der Weijden 

16 Barbara Leerkes 

16 Lisanne Hilhorst 

verjaardagskalender 

 

 

 

 

Omdat dit het eerste clubblad na de zomerstop is, zijn er een 
hoop leden jarig geweest die we niet via deze weg hebben gefeli-
citeerd. Daarom als nog de felicitaties voor: Andre, Nick, Edward, 
Marije, Robbin, ErnstJan, Tom vW, Gert, Carolien, Anne, Robin, 
Dennis, Jorinde, Riet, Joris, Angeline, Wim, Bueno, Tom B, Marja, 
Esther, Lars, Lisanne, Jan T, Marcella en Brian! 

Hopelijk hebben jullie een fijne dag gehad! 

We feliciteren alvast de 
jarigen in Januari: 

7 Beerend Steentjes 

17 Antoinette Knobben 

18 Cindy Esselink 

27 Duncan Koolwijk 

27 Jinte Verstege 

De jarigen in februari: 

3 Louw Helmich 

5 Aimee van Oosten 

6 Lucie Peters 

10 Maria Schut 

13 Elco Uthermohlen 

16 Anja Bouwmeester 

18 Jip Wolsink 
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De competitiewedstrijden zijn nog in volle gang en half december hebben 
we dan ook 2/3 van de wedstrijden erop zitten. 

Er wordt dan al voorzichtig naar de kansen van een kampioenschap ge-
keken. 

Voor zover het nu al in te schatten is, maakt team 4 nog kans op het 
kampioenschap, super en doorstomen maar. 

Team 1 kampt met blessures, waardoor het een hele puzzel is om het 
team compleet te krijgen, zodat de geplande wedstrijden gespeeld kun-
nen worden. 

Tot op heden is dit gelukt, dus invallers hartelijk dank.  

Op het moment van schrijven heeft Bueno weer een wedstrijd gespeeld. 
Marije zal voor langere tijd uitgeschakeld zijn, we wensen haar veel 
sterkte met de operatie en revalidatie daarna. In de hoop dat we in het 
seizoen 2014-2015 weer op je kunnen rekenen. 

Er zijn vast nog meer geblesseerden of zieken, toitoitoi allemaal en ho-
pelijk zien we jullie allemaal weer op donderdag 9 januari 2014 tijdens 
de eerste speelavond van het nieuwe jaar. 

 

Na de competitie wordt er op 12 en 13 april in Doesburg het RKT Oost 
toernooi gespeeld. 

Dit is een verplicht toernooi voor alle competitieteams die kampioen ge-
worden zijn. 

Afmelden voor dit toernooi moet voor 31 december 2013, indien later 
afgemeld wordt er een boete opgelegd. 

Aan alle competitiespelers het verzoek deze data in de agenda te note-
ren.  

Iedereen fijne feestdagen gewenst en op naar een gelukkig, sportief en 
blessurevrij 2014. 

Marja 

  

 van de Competitieleidster 
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Competitie 2013 - 2014  
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 Team 1 aan het woord 

BC Knudde 

De helft van team 1 is helaas nog maar 

over. Erg lekker gaat het dit jaar dus niet. 

Marije is dit seizoen helemaal van de 

baan, na twee keer haar enkel, is het nu 

een knie blessure.  Helaas duurt deze wel 

iets langer. Ze heeft haar voorste kruis-

band afgescheurd. Dus over een maand 

of 9 zien we haar hopelijk terug op de 

baan. 

Maar ook Bueno heeft weer een blessure 

gekregen en is zelfs alweer een beginnen-

de zweepslag. 

Hij probeert nu alweer rustig te spelen, maar hoe dat gaat is natuurlijk 

afwachten. 

Gelukkig hebben we heel veel lieve clubgenoten die ons team wil ver-

sterken. Dus eigenlijk wil ik iedereen alvast bedanken.  

Al ging het de één na laatste wedstrijd erg 

goed. Met behulp van Andre en Sandra hebben 

wij een mooie pot met 8-0 gewonnen. 

Hopelijk kunnen, Bueno, Mascha en Johan de 

rest van het seizoen mooi met deze stijgende 

lijn mee. We staan namelijk nu al 4e op de 

ranglijst. Een hele mooie positie. 

We hebben nog een mooie teamfoto gemaakt. 

Eigenlijk kunnen we de helft van de mensen 

wel doorstrepen, maar dat is ook zo zonde.  

Groetjes, team 1 
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Tussenstand team 1: 
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Wie ben je? Stel jezelf eens voor.  

Ik ben André Saalmink, inmiddels 49 jaar jong en lid sinds 1985. Gebo-
ren in Bronkhorst (zonder ck) en via enkele studie-woonadressen terug-
gekeerd naar Steenderen. Nu al weer sinds 1995 in Apeldoorn. Ik heb 
het lidmaatschap in 1990 kort  onderbroken vanwege militaire dienst-
plicht. 
 

Hoe ben je bij onze club gekomen?  

In 1984 wilde ik gaan badmintonnen, maar in Steenderen was geen ver-
eniging. Samen met een vriendin gingen we kijken in Hengelo. Daar heb-
ben we toen een jaar gespeeld. 
Tijdens een sportuitwisseling met en in Legden, het volgende jaar, was ik 
lid van de zwemvereniging. Naast zwemmen waren ook voetballen, 
paardrijden, tennissen en volleybal(?) vertegenwoordigd. En badminton. 
En dat kwam goed uit, want daar wilde ik wel meer over weten. Niet veel 
later werd ik lid van de BCS.  

 
Met welke 3 personen zou je wel eens willen tafelen en wat zou 
je hem/haar dan vragen?  

Onze Queen Maxima. Natuurlijk vanwege, naar verwachting, prettige ge-
zelschap, maar ik zou ook wel eens willen weten hoe ze terugkijkt op 
haar leven en hoe het zou zijn geweest als ze Wim-Lex niet was tegen-
gekomen… Met Ilse de Lange. Hoor je haar accent, dan moet het wel be-
regezellig worden. Met iemand uit een vorig leven (regressie therapie). 
Puur uit nieuwsgierigheid! Ik ben best nieuwsgierig naar wie ik was in 
een vorig leven. Hoe ik leefde. Wat deed ik? Kon je gelukkig zijn met de 
dingen van toen? Zonder de luxe dingen en omstandigheden die we te-
genwoordig voor normaal aannemen… 

 

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrière versleten? 

Pfff, ik heb ze niet geteld. Als ik langer dan drie jaar met een racket kon 
spelen was dat al een meevaller. Het zijn er zeker meer dan tien ge-
weest! Maar bedenk wel dat ik meer dan 25 jaar badminton speel. Dus 
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 dat valt dan toch weer mee. Ik heb btw net vorige week weer aan nieu-
we gekocht;-) 
 

Waar mogen we jou voor wakker maken?  
Een beschuitje met aardbeien. Een surprise-vakantie naar een plek waar 
het (wel) lekker warm is. 

 

Wat is je grootste badminton blunder?  
Ik denk eigenlijk meteen aan twee momenten. In een wedstrijd tegen 
Phido ging het zo slecht. Niets lukte. Wat ik ook probeerde, het mocht 
niet zo zijn. Uit pure frustratie, het was geloof ik tijdens de mix, sloeg ik 
met het racket op de grond. En je raadt het al. Daar kon ie niet zo goed 
tegen… 
Een ander moment was tijdens een wedstrijd op baan 4. Een gemiste 
kans in het heetst van de strijd maakt dat ik mijn racket in het net wil 
‘smijten’. Alleen, in plaats van rechtdoor, blijft het racket ‘plakken’ in 
mijn hand en gaat ie linksaf. Rakelings langs Bert die zit te kijken. Nog-
maals sorry voor dat moment Bert… 

 
Welke vraag stelde Mascha aan je en wat is je antwoord daarop?  
waarom hij heeft besloten geen lid meer te willen zijn van deze fantasti-
sche en gezellige club? 
 
Hoewel ik al sinds 1995 vanuit Apeldoorn naar Steenderen rij om te bad-
mintonnen en soms zelfs nog verder om competitie te spelen heeft me 
dat nooit tegengestaan. De laatste jaren merk ik toch wel steeds meer 
dat de afstand een dingetje aan het worden is. Daardoor nam de betrok-
kenheid met Steenderen ook iets af.  Ik ben van plan in Apeldoorn te 
gaan sporten en naast badminton is volleybal ook nog een optie. Nu 
maar hopen daar een net zo gezellige club te vinden als in Steenderen… 
 
Aan wie geef je deze chatvragen door?  
Gerrit Hiddink 

 

Wat wil je aan hem/haar vragen?  
We weten allemaal dat je een volle, drukke agenda hebt. Zingen, wer-
ken, fietsen, een blad uitgeven… Hoe krijg je het voor elkaar om ook nog 
fanatiek te badmintonnen? Ook jij hebt toch maar 24 uur in een dag? 
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Een team uitje vorig jaar is er nooit van gekomen door bepaalde om-
standigheden. 

Hiervoor heeft onze teamcaptain dit jaar maar eens een stokje voor ge-

stoken om het dit niet weer te laten gebeuren. Door zelf het magische 

getal van 50 jaar te behalen, heeft ze ons als team uitgenodigd om dit 

met haar te vieren. Al gauw ging het van wat gaan we doen, zetten we 

nog wat in de tuin? Daarop kwam ik als crea bea Basterd op het idee van 

een spandoek op maat te maken. Mijn mede spelers gevraagd om uit te 

kijken naar afbeeldingen van een old wief met een rollator  of zo. Hierop 

kreeg ik ook een paar afbeeldingen opgestuurd via de mail. Deze samen 

werden een perfecte afbeelding van een olde Smashing Bastard in Aktie!  

Ook werden er een hele reeks shuttles aan elkaar geregen door Shirley.  

Deze shuttles  werden stiekem door Silvia bij Shirley in de tas gedouwd, 

omdat de Captain in de sporthal aanwezig was en niets mocht merken 

van ons plannetje! Na een flink aantal uurtjes in mijn hobbyhok was daar 

dan uiteindelijk het eind resultaat van een spandoek op maat. Deze heb-

ben we op 9 november  om 22.30 uur dan ook fijn in haar tuin geplaatst 

met een grote lamp erop!  

Daarna ons weer lekker opgewarmd in huize Jansen onder het genot van 

een biertje en een goed verzorgde hapje! Samen met de jongens van 

Melgers en de buurt zijn we lekker blijven plakken tot een uur of half 

twee. Zaterdag 16 november hebben we een geweldig gezellig feestje 

gehad in de Bierkaai te Baak. Hierbij wil ik namens ons team onze Cap-

tain Angeline bedanken voor een geslaagde feest avond! Hopende dat je 

nog lang en gelukkig onze Captain wil blijven zijn, je doet dit fantastisch 

goed 

Hoera Hoera, onze teamcap-
tain is nu eindelijk ook vijftig 

jaar!!!! 
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Gegroet door je team de SMASHING BASTARDS!! 

 

Tussenstand Recreanten team 1 
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 Wel winnen he! De voorstelling 

Wij zijn met de vrijwilligers bij het (jeugd)

trainen naar een voorstelling geweest die ge-

subsidieerd wordt door het NOC*NSF in het 

kader van een veilig sportklimaat. 

 

hallo allen, 

of ik een stukje wil schrijven voor het 

clubblad nav ons uitje van afgelopen 19-

11-2013. 

natuurlijk... 

en dan word je meegenomen naar Arnhem, wie wat waar weten we 
niet....gezellig in de auto, scheuren door Arnhem op zoek naar een par-

keerplaats... 

we arriveren op tijd, zakken heerlijk in 
de stoelen en wachten vol spanning af 
wat er ons te wachten staat. 

De Show "wel winnen hé", was een inspi-
rerende show voor vrijwilligers binnen 
een sportclub. In deze show werd een 
verhaal 
verteld 

over praktijkervaringen van coaches. 

Wat zeg je als trainer/coach vlak voor 
een wedstrijd? Wat zeg en doe je als trai-
ner in een training? hoe ga je als bestuur-
der om met lastige situaties? 

Na deze inspirerende avond hebben wij 
onze ervaringen gedeeld met een heerlijk 
drankje, chips en M&M's... 

vanaf nu zullen de trainingen anders zijn !!!!!!!    

Bestuur bedankt voor de gezellige avond! Hartelijke groet, Mascha 
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Nog meer tussenstanden 
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Zaterdagmorgenblues 

Zaterdagmorgen blues 

 

Eind november: hoewel 50% van ons team al meer dan 15 jaar actief is 

in de regionale competitie hebben we nooit het genoegen mogen smaken 

om naar Deventer af reizen. Deze zaterdagmorgen zijn we dan eindelijk 

aan de beurt: Bert zet zijn Volvo Cross Country (what’s in a name) vrij-

willig in voor klein georganiseerd groepsvervoer en toert via Olburgen en 

Steenderen naar Eefde om aldaar de schrijver van deze bijdrage op te 

pikken. 

Stipt op tijd gaat de deurbel en mag ik met de rest mee: Bert maakt nog 

bijna een smak op mijn door nachtelijke regenbuien bladgladde oprij-

laantje maar gelukkig hoeven we hem niet op te rapen. Dennis zit als 

een vorst op de bijrijderszetel, achterin is het een gezellige drukte en ik 

mag naast mijn mix-maatje Trudi zitten. Opvallend is dat Trudi, normali-

ter de onverstoorbaarheid zelve, een beetje het gedrag heeft van een 

basisschoolleerling die op schoolreisje mag. De reden is snel duidelijk: 

Trudi is voor een belangrijk deel Deventerse, en het doet haar duidelijk 

deugd dat ze haar oude dorpsgenoten een Koek van eigen deeg mag 

gaan bezorgen. Esther blijkt tijdens dit ritje niet vies van psychologische 

spelletjes, bij uitsluiting gericht op het manne-

lijk deel van het team. Fijntjes wijst zij er op 

dat de mannen nog wel eens een puntje laten 

liggen, vooral in de enkel. Nu heb ik het ge-

noegen om, bij wijze van uitzondering, op drin-

gend verzoek van Dennis, onze jongste bedien-

de en tevens teamleider, een enkel te mogen 

spelen. Meestal probeer ik hier onder uit te ko-

men, maar Dennis heeft het meesterlijk ge-

speeld. Met een vaker gebezigd “maakt mij 

niks uit” gaf hij afgelopen week al heldere sig-
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nalen dat hij geen voorkeur had voor de wedstrijdverdeling, maar de bij-

behorende pretoogjes spraken hele andere taal. Ik was dus gewoon de 

klos, zij het samen met Dennis. Bert zou met mij dubbelen en mixen met 

Trudi. De rest laat zich makkelijk invullen. 

Terug naar de rit: hoewel de Cross Country van alle gemakken voorzien 

was dacht de digitale mevrouw dat we naar Bathmen moesten: ook daar 

is een Koningin Julianalaantje, net als in Deventer. Gelukkig waren we 

daar in Gorssel al achter, en Trudi gaf aan dat zij ook zonder de me-

vrouw wel op de juiste plek dacht te komen. Dat viel nog vies tegen: op 

zichtafstand van de vermoedelijke sporthal bleek de gemeente alles uit 

de kast gehaald te hebben om ons te weren: complete straten waren op-

gebroken en de tijdelijke bewegwijzering maakte de puinhoop alleen 

maar groter.  Blackberries werden te hulp groepen en met een riante 

omweg waren we toch op tijd waar we zijn moesten. So far (letterlijk), 

so good. De tegenstander meldde zich rap: een kwartet kwart-eeuwers, 

dus dat beloofde nog een leuke uitdaging. Een al te lang verhaal kort 

makend: de thuis wedstrijd was een gezellige 7-1, de uitwedstrijd werd 

uiteindelijk 3-5. Dennis had een probleempje met zijn tegenstander en 

Esther had een loeispannende driesetter maar kon deze net niet winnen. 

Zelf meende ik de driesetter met 19-21 te beëindigen met een strakke 

smash keurig binnen de lijntjes: die klap ging kennelijk zo rap dat de 

scheidsrechter hem afkeurde en de stand eventjes op 20-20 kwam, het-

geen mij een vleugje extra energie gaf: met 22-24 moest mijn tegen-

stander zijn verlies toegeven.  Trudi speelde met haar tegenstander, 

dubbels en mixen waren leuk en werden overwegend gewonnen, de der-

de helft was lekker en de terugreis gezellig. Esther was redelijk tevreden 

over de mannetjes en hield zich rustig, Trudi kon haar emoties goed de 

baas en was blij weer naar man en kleinkind te kunnen gaan, Dennis een 

trotse teamleider, Bert een kloeke chauffeur. Thuis hadden we wat te 

melden : het werd nog een mooie zaterdagmiddag… 

Lex 

Op pad met team 4 
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De laatste maanden zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest rondom 

‘onze’ sportkantine. Het bericht van een faillissement van uitbaters 

Ernst-Jan en Ineke kwam begin september als een donderslag bij hel-

dere hemel, met als consequentie voor de club dat de deur letterlijk op 

slot ging. Met kunst en vliegwerk is in september toch een ieder van 

een natje en een droogje voorzien, al was de beschikbare ruimte daar-

voor in de entree van de hal niet bepaald overbemeten. Niet praktisch, 

maar de gezelligheid bleef. Ondertussen werd alles in het werk gezet 

om in overleg met de gemeente een oplossing te vinden voor deze ha-

chelijke situatie. Gelukkig zag de gemeente snel de mogelijk nare niet-

toekomstbestendige gevolgen voor het plaatselijke sociale clubleven in 

(was het maar vaker zo…), en stemde, zelfs met enige ondersteuning 

in natura, erin toe dat de clubs zelf de kantine weer leven zouden in-

blazen. Zo gezegd zo gedaan, vanaf oktober zijn we zelf kantine-

diensten gaan draaien. Aanvankelijk tot 1 januari, omdat dan de be-

oogde stichting, onder andere, de sporthal zal gaan exploiteren. Gezien 

deze beperkte periode zijn vooraleerst de bestuursleden ingeroosterd 

‘achter de bar’. Nu ziet het er echter naar uit dat deze gedoogsituatie 

op z’n minst tot 1 maart gaat duren, en mogelijk de rest van het spor-

tieve seizoen. Financieel (zie later) legt dat ons geen windeieren, maar 

het legt wel een groter beslag op de beschikbare tijd van vrijwilligers. 

Daarom bij dezen een oproep om je op te geven voor het draaien van 

kantine-diensten op donderdagavond en/of speelzondagen. Hiervoor is 

een opgaveformulier in de maak (staan ook andere vrijwilligerstaken 

op), waarop je je voorkeuren kunt aangeven. Hoe het na de genoemde 

data zal gaan, is nog niet bekend. 

Als penningmeester kan ik er niet omheen om ook een financiële noot 

toe te voegen. Deze wijze van  ‘uitbaten’ van de kantine blijkt behoor-

lijk lucratief. De exacte cijfertjes zijn nog niet bekend, maar het ziet 

ernaar uit dat de ‘winst’ voor de club in een reguliere speelweek zo 

rond de € 100,- ligt. Aangezien deze extra inkomsten niet zeker zijn, 

kunnen we er als bestuur (nog) niet structureel rekening 

mee houden in de begroting de komende jaren. Maar 

vooralsnog is het mooi meegenomen. 

Kantineproat 
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Tot slot, achter  deze berichtgeving gaat een nare financiële situatie 

schuil voor onze voormalige kantinebeheerders. Ik hoop dat voor Ernst-

Jan (tevens clublid) en Ineke daarin snel verbetering optreedt. 

Wim van der Spoel 

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

Boggle is al een spel wat 
lang gespeeld wordt, tegen-
woordig op de nieuwe modi-
euzere manier Ruzzle ge-
noemd. Hier onder een Bog-
gle veld. 

 

Hoveel en welke woorden 
kan jij vinden in dit woord-
web?  

De letters moeten elkaar 
horizontaal, verticaal of dia-
gonaal raken.  

Als voorbeeld: MOT is een 
goed woord, evenals TEM. 

 

Het moeten bestaande ne-
derlandse woorden zijn, geen namen van mensen (tenzij ze ook een an-
dere betekenis hebben) mogen geen afkorting zijn. 

Je kan je woorden sturen naar redactie@bcsteenderen ovv boggle. 

Stuur je woorden voor 1 maart op, dan maak je kans op een leuke prijs! 

Als er onder de inzendingen meerdere mensen zijn die hetzelfde aantal, 
correcte woorden hebben aangeleverd, zal er worden geloot! 

Heel veel succes! 

 

 

Prijsvraag Seniorleden 
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BCS: Een springlevende vereniging voor maar ook dóór leden. 

 

Onze club bestaat al een kleine der-

tig jaar: in die tijd is er veel ge-

beurd, en leden hebben gedurende 

deze periode op verschillende ma-

nieren vaak spontaan hun bijdrage 

geleverd aan het reilen en zeilen 

van de vereniging. In onze laatste 

bestuursvergadering hebben we ge-

sproken over de taken die we bin-

nen de vereniging hebben. In dat 

verband is ook stilgestaan bij een minder spontane verdeling van taken 

maar deelname op basis van aanmelding, ook om degenen die nu soms 

heel veel werk (vaak achter de schermen) verrichten te ontlasten. Je 

kunt hierbij denken aan een keer een bardienst draaien, maar ook aan 

het voorbereiden van de Blok of het Invitatietoernooi, dit clubblad, het 

jeugduitje en ga zo maar door.  

Om dit concreet te maken zal binnenkort een bestuurslid een kort ge-

sprekje met je hebben en kijken of jij een concrete bijdrage zou willen 

leveren voor een of meerdere benoemde taken en of je hierbij bepaalde 

voorkeuren hebt. Uiterlijk tijdens de Algemene ledenvergadering van fe-

bruari 2014 zullen we de resultaten presenteren.  

Ik ga er van uit dat ook jij een tastbare bijdrage wil leveren om onze 

club een club te laten zijn van ons allemaal: ik reken op je!!  

 

Namens het bestuur, 

Lex  

Vrijwilligers dragen de club! 



 25 

  

Nog maar even en de club heeft € 

100,- verdiend! 

Als we de €100,- halen, betaald 

doelshoppen ons uit, bedenk eens wat een leuke dingen we daar mee 

kunnen doen! En we hoefden er bijna niets voor te doen! Dus doe je on-

line inkopen via doelshoppen.nl en steun de club! 
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Ook de kids van de club zijn weer goed van start gegaan dit sei-
zoen. Ze zijn druk in de competitie, hebben gigantisch veel loten 
verkocht voor de grote clubactie, trainen hard en bovenal, hebben 
veel plezier. In deze kids editie lees je er van alles over! 

 

Grote Clubactie: RECORD opbrengst, topverkopers  in het zonne-
tje gezet 

 

Donderdag 20 november was het zover: we konden bekendmaken wie 
van de jeugdleden de meeste loten verkocht hebben. En ook niet onbe-
langrijk: hoeveel ze met z'n allen samen hebben opgehaald.  

 

Maar met het laatste beginnen: we hebben een heus record gehaald dit 
jaar. Met z'n allen (jeugdleden en Lex) hebben we voor meer dan 1000 
euro aan loten verkocht. Om precies te zijn: € 1027,-. Daar gaat nog wel 
een kleine 200 euro af aan inkoop- en andere kosten. Maar het blijft een 
RECORD!  

Het blijkt dat als iedereen zijn best doet om in elk geval 10 loten te ver-
kopen, het best meevalt om een mooi resultaat te halen. Uiteraard zijn 
we daar erg blij mee. Nog blijer worden we van de jongelui die er hele-
maal voor gaan om topverkoper te worden. En wat te denken van jonge-
lui die geen lid (meer) zijn, maar toch loten voor ons verkopen? Luc van 
Oosten: dank je wel voor het verkopen van 20 loten!! 

 

Maar dan nu de topverkopers: wie verkochten dit jaar de meeste loten? 
Voorzitter Lex kwam hier speciaal voor naar de jeugd. Op de derde 
plaats zien we een 'oude bekende': Lisanne Hilhorst. Vorig jaar was top-
verkoper. Dit jaar verkocht ze maar liefst 30 loten. Haar gouden tip: op 
verjaardagen in de familie met loten rond gaan. Lisanne ging met het 
spel 'Set' naar huis.  
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 Super opbrengst grote clubactie! 

Op plaats 2 kunnen we niemand benoemen, omdat er twee eerste 
plaatsen zijn! De tweelingbroers Evert en Jan van der Spoel hebben ELK 
het supermooie aantal van 40 loten verkocht!  Wat een geweldige pres-
tatie!  

Voorzitter Lex haalt er nu de penningmeester bij, die is immers ook blij 
met extra geld in de kas. Hij vindt het dan ook wel gepast dat de pen-
ningmeester de prijzen aan de jongenmannen uitreikt. Hoe heet die 
penningmeester ook al weer? Is dat niet Wim van der Spoel? Ja pre-
cies! De vader van de tweeling. Met verve overhandigd hij de heren hun 
cadeau: een op afstand bestuurbare helikopter. Ze zijn er superblij 
mee! Check de foto's maar. 

 

Jeugd van BC Steenderen: super bedankt voor jullie inzet! 
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 Madrid, 28 november 2013       
    

 
Sint kwam in de sporthal aan 
En zag er heel veel kinderen staan. 
Met een racket in de hand 
Klaar om te meppen naar de overkant. 
 
Hij pakte een shuttle en sloeg deze op.  
  
Lisanne retourneerde een heel mooie drop. 
Sint dacht: jij krijgt een clear van mij. 
En zo kreeg hij er een puntje bij. 
 
Maar Jan en Evert, Lobke en Aimée 
Waren met dit puntje niet tevree 
Zij sloegen de shuttle naar Duncan en Tom 
Maar snel kwam deze weerom. 
 

Toen maar proberen naar Jeroen en Tim 
Maar dat zou niet lukken, want Jip was te 
slim. 
Samen met Jarkko hield hij alles tegen 
En zij wilden zo Bo en Jorinde van het veld af 
vegen. 
 
Nee, zei Angeline, dat is niet oké 
Ik wil winnen en Marysanne deed mee. 
Louw en Iris waren te sterk 
En versloegen Sint met hun snelle voeten-
werk. 
 
Beerend en Koert kwamen er nog bij. 
Zij spelen prachtig, zij aan zij. 
De service gaan zij als eerste leren. 
Die mogen ze dus nog vaak proberen. 
 

Ook dichtpiet heeft copy achtergelaten 
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Lonneke en Eline stonden klaar voor een 
lob.    
Maar Thimo ving deze handig op. 
Hij sloeg nog snel een mooie smash. 
Dat betekende het einde van de les. 
 
Jan, Sylvia en Johan helpen daarmee. 
Dat vinden ze allemaal super oké. 
je moet wel luisteren maar dat is terecht 
Uiteindelijk lukt het dan minder slecht. 
 
Als verrassing krijgt iedereen wat in de 
schoen. 
En daar moet je het dit jaar weer mee doen. 
Volgend jaar komt Sint vast nog eens kijken 
En zal dan zien wat iedereen heeft weten te bereiken. 
 
Dus, zet 'm op, tot de volgende keer, 
Een groet van Sint en zijn Pieten maar weer! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Moppen: 
Oma is op bezoek. Plotseling zegt Irma een lelijk woord.  
Foei zegt oma, dat mag je niet zeggen.  
Ik zal je een euro geven als je beloofd dat woord nooit meer te 
zullen zeggen Irma! 
Goed oma, zegt Irma, maar ik ken volgens mij nog wel een woord 
dat wel vijf euro waard is! 
 
Een olifant en een muis lopen door de woestijn. “wat is het hier 
heet” klaagt de olifant. “kom maar in mijn schaduw lopen’ zegt 
de muis. 
 
Frans: “waarom kom je niet spelen? Je zit nu al een uur te lezen” 
Fred: “dat moet wel, dit is een boek voor jongens van 8 tot 10 
jaar en morgen word ik 11! 

 



 
30 

 

 Ik heet: Lonneke van der Spoel 

Mijn bijnaam: Lon 

Ik ben geboren op: 30-8-2002 

Mijn sterrenbeeld is: maagd 

Kleur van mijn ogen: blauw 

Kleur van mijn haar: blond 

Mijn lengte is: 1,34 m 

Mijn gewicht is: 24 kilo 

Wat maakt mij zo bijzonder: ik ben 

klein voor mijn leeftijd 

Mijn hobby’s zijn: ballet, lezen, piano-

spelen en badminton 

Naast badminton speel ik graag: piano 

Mijn favoriete zanger/band: Trinity 

Mijn lievelingsboek: Koning van Katoren (Jan Terlouw). Het gaat over 

een jongen, Stach, die is geboren toen de koning overleed. Hij wil zelf 

koning worden, maar daarvoor moet hij 7 opdrachten in het land uitvoe-

ren.  

Mijn lievelingskleur: geel 

Het liefst eet ik: lasagne 

Mijn favoriete dier: heb ik niet echt 

Hier heb ik een hekel aan: liegen 

Dit kan ik goed: lezen 

Babbelbox -  Lonneke van der Spoel 
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Later wil ik worden: archeoloog of geoloog 

Deze 3 dingen zou ik meenemen naar een onbewoond eiland: mobiel, 

gezin, zakmes 

Mijn droomwens is: een groeispurt krijgen!!!!!!! 

Ingevuld op: 20-11-2013 

Ik geef hem door aan: Marysanne Beulenkamp 

 

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

Verhalenwedstrijd! 
Ook voor de jeugd is er in dit laatste blad een prijs te winnen. Dit keer 

niet door een sportieve strijd te leveren, maar door een creatieve strijd. 

Een verhalen strijd! We geven je 10 woorden, die voor moeten komen in 

het verhaal, verder ben je vrij om zo fantasierijk te zijn als je wilt! Win jij 

een leuke prijs? Behalve een leuk aandenken, win je ook publicatie in het 

clubblad! 

Wil je kans maken?? Schrijf dan een verhaal in van maximaal 1 a4, stuur 

dan je verhaal in voor 1 maart 2014, via redactie@bcsteenderen.nl , 

weet je niet hoe je moet mailen, vraag dan je ouders om hulp! 

Dan nu de 10 woorden: 

sport -  vuurpijl - muziek - konijn - lantaarnpaal -  tas -  boterham -   

sok - bal -  donderdag 

SUCCES!!! 

 

Babbelbox -  Lonneke van der Spoel 
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Jeugd 2 zegt: 

We hebben tot nu toe bijna alle wedstrijden gewonnen en daar zijn we 

natuurlijk met z’n vieren erg trots op. Sommige wedstrijden waren wat 

meer een uitdaging dan de ander maar het gaat er ook om of je plezier 

hebt vinden wij. Als je dan ook nog die wedstrijd wint 

is dat alleen maar beter. Op een dag dat twee van de 

jongens van ons team niet konden spelen vielen Iris 

en onze kleine Louw in. We waren daar erg blij mee 

omdat we anders geen vervangers hadden. Iedereen 

speelde  erg goed en we hadden niet verwacht dat we 

met 1-7 zouden winnen.  Nog een dikke duim voor 

Iris en Louw dat ze ons uit de brand hebben gehol-

pen.  

 
 
Jeugdteam 2 doet het zoals ze zelf al zeggen heel 
goed in de competitie. Hieronder de tussenstand: 

Wedstrijd verslag jeugdteam 2 



 33 

 

 
Ook team 1 en team 3 hebben een tussenstand: 

 
Wil je de actuele stand bekijken?  
Ga dan naar de site van bcsteenderen en klik op competitie, zoek je 
team en je wordt direct doorgelinkt naar de site van toernooi.nl 
 

 Tussenstand jeugdcompetitie 
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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:   
Marja Koert Maria Schut 
Kerkstraat 56 Azaleastraat 14 
6996 AJ  Drempt 7221 AZ Steenderen 
tel. 0313-471689 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 


