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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  
voor de mogelijkheden 
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Van de voorzitter 

 

Sportieve politiek 
 
Ik schrijf dit stukje een paar dagen voor 
de allerjongste gemeenteraadsverkiezin-
gen. Spannende tijden, want ik probeer 

zelf met een aantal enthousiaste mensen ook een zo hoog moge-
lijk aantal zetels te verwerven, zij het in de gemeente Lochem 
waar ik als bekend sinds enige jaren woonachtig ben.  
 
De spanning zit er in dat ik geen flauw idee heb wat de inspannin-
gen uiteindelijk zullen opleveren: het is een nieuwe, lokale partij 
die geen enkele historie heeft en in het slechtste geval blijft het 
resultaat beperkt tot een hele leuke periode richting de verkiezin-
gen. Ik kan iedereen overigens aanraden om op een mooie dag 
met of zonder een paar flyers op de markt te gaan staan en men-
sen aan te spreken: meestal levert dat geweldig leuke gesprekken 
op, ook al ben je het misschien helemaal niet met elkaar eens.  
Ik heb daarnaast het genoegen gehad om op plekken op te mogen 
draven waar je normaal nooit of niet zo snel komt: zo heb ik 
(bejaarden-)tehuizen bezocht, centra voor dagbesteding, een ra-
diostudio, een kerk, markten, zalen en natuurlijk het gemeente-
huis. Hier mocht ik mensen ontmoeten en soms toespreken dan 
wel , veelal op plezierige wijze, 'in debat' gaan met collega-
lijsttrekkers: je vangt, afhankelijk van het onderwerp, soms alleen 
wat vliegen af, want niemand zal immers beweren dat je belastin-
gen zo maar gaat verhogen dan wel mooie voorzieningen om zeep 

(Vervolg op pagina 5) 
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Van de voorzitter 

gaat helpen. 
 
Zo heb ik ook een debat mogen voeren georganiseerd door de ge-
meentelijke Sportraad. Subsi-
dies worden niet alleen in de 
gemeente Bronckhorst terug-
geschroefd: vraag is dan hoe 
je sporthallen, zwembaden en 
bijvoorbeeld voetbalverenigingen een toekomst geeft. Grappig is 
dat de ruime ervaringen opgedaan binnen Steenderen aangehaald 
kunnen worden zodat ook elders kennis genomen kan worden van 
het model dat hier ingevoerd is, waarbij de kurk van het geheel 
wordt gevormd door vrijwilligers. 
 
In Steenderen hebben we per 1 april formeel een nieuwe situatie, 
waarbij de gemeente financieel (langzaam) terugtreedt en inwo-
ners hun toekomst m.b.t. zwembad en het runnen van de sporthal 
in eigen handen nemen. Dat zal allemaal echt niet zonder hobbels 
gaan, maar het goede nieuws is dat de aanwezige duurzame ener-
gie van de lokale bevolking gebruikt wordt om de eigen leefbaar-
heid te handhaven. Een prachtige prestatie waardoor Steenderen 
ook de komende jaren verzekerd is van eigen accommodaties! 

Ik wens iedereen veel sportieve betrokkenheid!! 

 

Lex  
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De tijd van afgedrukte boekjes is voorlopig voor-
bij: op de ALV hebben we hier over gesproken 
en er komen vanaf nu alleen nog maar digitale 
versies. Kostenoverwegingen hebben ons er toe 
gedwongen om ons boekje digitaal te versprei-
den.  

Heel wat boekjes zijn de drukkerij gepasseerd, 
maar deze komt de Eerbeekse drukkerij niet 
meer door...misschien nog via een enkele privé 
printer, maar geen grote oplagen meer.. Het 
wordt een nieuw tijdperk.  

Hoe dat tijdperk eruit gaat zien? Tja dat weten 
we ook niet, dat kan nog allerlei vormen aanne-
men.  Je kan nu eenmaal niet in de toekomst 
kijken. Wel belangrijk dat we allemaal betrokken 
blijven bij ons clubblad en regelmatig kopij aan-
leveren: het is een informatiemiddel maar tege-
lijkertijd een bindmiddel voor ons allemaal. 

We rekenen op jullie!! 

 

Note: door omstandigheden is dit boekje veel 
later uitgekomen dan gepland. Het boekje van 
juni komt hierdoor te vervallen. We starten in 
het nieuwe seizoen weer met een vers clubblad. 
We hopen dat Barbara ons dan weer kan helpen 
met het clubblad.  

Het bestuur. 
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Hallo badmintonners,  
 
Sommigen van jullie hebben vast al opgemerkt dat ik al een tijdje  
niet ben wezen badmintonnen.  
Door lichamelijke klachten heb ik besloten een tijdje te stoppen met bad-
minton.  
Ik ben inmiddels begonnen met fysiotherapie en hoop dat ik na een tijdje  
weer fit genoeg ben om weer volop te sporten.  
Badminton is een super leuke bezigheid en ik zal het zeker missen maar.  
 ik kom zo nu en dan nog wel eens aanwaaien.  
Voor nu ga ik ´t eerst ff rustig aan doen en vooral genieten van de zon 
en dat lukt al aardig.  
Ik wens jullie allemaal heel veel plezier en alvast een super mooie zo-
mer….  
  
Een zonnige groet,  
 
Anja Boumeester 

Bedankt!! 

  
Bespannen van een  

badmintonracket kost 
maar € 20! 

 
Ook reparaties zijn  

mogelijk.  Voor meer info 
kan je terecht bij  

Robert Klein Lebbink. 

Nieuw grip nodig?  
Altijd in de hal aanwezig 

dunne grips vanaf € 3,00! 
Dikkere grips vanaf € 5,00 

Blessure??? 
FIT Sportbalsem! Verkrijgbaar 
in de hal voor €15,00! Info bij 

Sylvia/Jan 
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Activiteitenkalender 

Gezellige afsluiting 
van het seizoen met 

bekendmaking van de 
jeugd-clubkampioen 
en blokkampioenen 

op donderdag 26 juni 

26 juni: laatste speel-
avond van dit seizoen 

Zaterdag 24 mei: 

Jeugduitstapje 

Nieuwe seizoen: 
 4 sept: 1e speelavond 
 15 sept: start competitie 

Blok: van 1 mei 
tot 26 juni 

Voor de trainingsavonden 
en toss avonden kijk op de 

kalender op de site! 
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Verjaardagskalender 

 

 

 

 

De jarigen in April:  

Obbe  Lubach 8-apr 
Iris  Garritsen 17-apr 
Johan  Boesveld 17-apr 
Margit  Holland 17-apr 
Tim  Hetterscheid 19-apr 
Lex de Goede 27-apr 
Jeroen  Luesink 30-apr 

De jarigen in Mei: 
Eline  Veenhuis 17-mei 
Josja van Mierlo 18-mei 
Shirley ter Wee 19-mei 
Joke van Rooij 29-mei 

Jeroen  Geurts 3-jun 

Mascha  Gebbink 7-jun 

Bo  Rutjes 11-jun 

Jarkko  Beulenkamp 19-jun 

Bert  Wisselink 26-jun 

De jarigen in Juni: 

 
De jarigen in Juli: 

Marieke  Schotman 2-jul 

Robert  Klein Lebbink 12-jul 

Tom  Vredegoor 19-jul 

Marius  Lamers 25-jul 

Ramon  Kelderman 25-jul 

De jarigen in Augustus: 

Koert  Klein Lebbink 14-aug 
Larse van Koot 14-aug 
Marco  Besselink 15-aug 
Kirsten ter Horst 25-aug 
Evert van der Spoel 27-aug 
Jan van der Spoel 27-aug 
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Dit jaar komt er voor BC Steenderen 1 team uit in de 
lentecompetitie en wel in de 4e klasse. De wedstrijden 
zijn in maart gestart en de laatste wedstrijd wordt 
waarschijnlijk thuis gespeeld op zondag 15 juni. Het 
team bestaat uit Lucie, Marcella, Élco, Lex, Jeroen en 
Dennis. Als reserve hebben zich opgegeven: Esther, 
Marja, Bert en Jan. 
 
De indelingscommissie (Gerrit Hiddink, Jan Takken, Ma-
rije Knol en ondergetekende) hebben de teams voor sei-
zoen 2014-2015 ingedeeld. Zie pagina hiernaast.  
 
Bij de indeling van de teams is geprobeerd zoveel moge-
lijk rekening te houden met ieders wensen. Het iedereen 
naar de zin maken is waarschijnlijk niet gelukt. Indien er 
problemen zijn met de indeling dan horen we dit graag.  
 
Op naar een succesvolle, gezellige en blessurevrije com-
petitie. 

      Marja Koert 

 van de Competitieleidster 



 

 

 

Badmintonclub Steenderen—Clubblad mei 2014 111111 

 

Indeling competitie seizoen 2014 - 2015  

Team 1: 2e klasse,  
speeldag: zondag. 

Bueno Rutjes 

Johan Boesveld 

Mascha Gebbink 

Marcella Utermohlen 

  

                     

Team 2: 3e klasse,  
speeldag: zondag 

Gerrit Hiddink 

Jan Takken 

Jeroen Geurts 

Sylvia Breukink 

Marja Koert 

  

Team 3 : 4e klasse,  
speeldag: donderdag 

Lex de Goede 

Bert Wisselink 

Dennis Wassenaar 

Trudi van der Weijden 

Esther Staal 

Joke van Rooij 

  

Team 4: 5e klasse,  
speeldag: zondag 

Marius Lamers 

Robert Klein Lebbink 

Kevin He erscheid 

Maria Schut 

Lucie Peters 

Marieke Schotman 

  

Team 5: recreanten Y‐klasse ,  
speeldag: donderdag 

Ramon Kelderman 

Maikel Harmsen 

Ernst Jan van der Bend 

Edward van Mierlo 

Ineke Hulshof 

Angeline jansen 

Antoine e Knobben 

Josja van Mierlo 

  

Reservespelers en ‐speelsters 
 

Tom van Wijk —— 1 en 2 

Élco Utermöhlen  —— 3 en 4 

Armijn van Roon   —— R1 en  4 

Marije Knol (herstel knie) — — 1 en 2 

Kirsten ter Horst — — 1, 2 en 3 

Barbara Leerkes  — — 3 en 4 

Anne Boumeester — — R1 en 4 

Margit Holland — — R1 en 4 
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Eindstanden competitieseizoen 2013-2014 
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Eindstanden competitieseizoen 2013-2014 
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Eindstanden competitieseizoen 2013-2014 
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Jeroen Luesink en Élco Utermöhlen winnaars  
van het generatieklooftoernooi 

Op donderdag 27 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' worden 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 span-
ningen waren dan ook hoog gespannen na afloop van de veelal mooie 
partijen. Het ging vaak heel gelijk op, dat maakte het ook erg leuk om 
te zien.  

Uiteindelijk bleken de Ratten Jeroen Luesink en Élco Utermöhlen 
het sterkst. Zij mochten de wisselbeker mee naar huis nemen en daar 
waren ze best trots op!  

BC Steenderen in de media... 
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Tweedaags Colors@home clubkampioenschap BC Steenderen 
succesvol  verlopen 

Op de zondagen 16 maart en 6 april streden de leden van Badminton-
club Steenderen weer om het felbegeerde clubkampioenschap. Om het 
voor iedereen leuk te maken werd gespeeld in poules van verschillende 
speelsterktes. Vanwege het overschot aan heren speelden alle dames 
zelfs in twee mix-poules mee. Het indelen op sterkte bleek ook dit jaar 
weer een succes. Er werden bijzonder spannende partijen gespeeld. 
Van de 75 gespeelde partijen werden er maar liefst 32 driesetters ge-
speeld. 

Op de laatste dag werden de finales van het enkelspel gespeeld. Dit wa-
re zinderende partijen. Bij de dames streden Marcella Utermöhlen en 
Mascha Gebbink om de eer. De dames ontliepen elkaar niet veel maar 
Mascha was toch wel wat sterker. Zij mag zich het komende jaar club-
kampioen noemen. Bij de heren wist Jan Takken deze roem binnen te 
halen door te winnen van Élco Utermöhlen. De heren gaven een mooie 
show weg met veel lange rally’s. In de herenenkel 2-klasse werd Nick 
Vredegoor kampioen.  

In de kantine werd onder het genot van een drankje de volledige uitslag 
bekend gemaakt. Naast genoemde kampioenen in het enkelspel waren 
de winnaars: 

Herendubbel 1: Élco Utermöhlen en Bert Wisselink 

Herendubbel 2: Kevin Hetterscheid en Tom Vredegoor’ 

Damesdubbel: Mascha Gebbink en Marieke Schotman 

Mix 1: Sylvia Breukink en Johan Boesveld 

Mix 2: Lucie Peters en Jeroen Geurts 

Mix 3: Kerstin Takken en Kevin Hetterscheid 

De organisatie, Jan Takken en Sylvia Breukink, had voor elke deelne-
mer een herinnering laten maken: een leuk gegraveerd bonbonpotje. 
De winnaars kregen daarbij een zakje paaseitjes. Een woord van dank 
was er voor de vrijwilligers in de kantine, de wedstrijdcommissie Kerstin 
Takken en Vincent Schut, graveerder Edward van Mierlo en de sponso-
ren Hans en Riet Geurts van Colors@Home.  

BC Steenderen in de media... 
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Team 1 aan het woord 

Namens team 1 een stukje, 

  

Team 1 wil graag via deze weg een grote dank uitbrengen 
aan de spelers die afgelopen competitieseizoen bij team 
1 hebben ingevallen. 

Door jullie heeft dit 
team alle wedstrijden kun-
nen spelen. Een groot compli-
ment voor de invallers en su-
per bedankt voor jullie inzet 
en vooral enthousiasme, he-
lemaal TOP 

Ook wil het team onze com-
petitie leider Marja bedan-
ken voor haar inzet. Dankzij 
haar is het gelukt dat ons 
team door deze enthousiaste 
mensen compleet was. 

  

Bedankt namens Johan, Bueno, Marije en Mascha 
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TRAINERSPROAT 

Sinds dit seizoen train ik samen met Jan de volwasse-
nen.   

Ik was in het begin wel erg zenuwachtig en onzeker. 

Maar naar mate de weken vorderden en ik zie hoe en-
thousiast de spelers zijn, krijg ik ook steeds meer zin 
om training te geven. 

Het is vooral erg leuk om te zien dat er clubgenoten zijn 
die open staan voor verandering  en lachend in de trai-
ning verschijnen. 

Ik wil daarom iedereen via deze weg bedanken voor het 
vertrouwen in Jan en mij persoon. 

Ik hoop dat ik input mag ontvangen van de spelers over 
de training, zodat de training nog meer aansluit bij de 
verwachtingen van de spelers. 

Groetjes Mascha 
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Ledenchat -  Gerrit Hiddink 
 

Wie ben je, stel jezelf eens voor 

Hoi, ik ben Gerrit Hiddink, 46 jaren 
jong, afkomstig uit Toldijk en tegen-
woordig regelmatig bivakkerend in  
Keijenborg bij mijn vriendin Cisca en 
haar 2 kinderen Nora en Fee. 

Hoe ben je bij onze club gekomen? 

Ik denk dat het zo’n 8 jaar geleden was, dat mijn vriend 
Gerke van Zalk (wie kent hem niet) en ik zich realiseerden 
dat we eigenlijk maar eens wat (meer) aan sport zouden 
moeten gaan doen. Badminton leek me wel wat en dat was 
een goede inschatting. 

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

Cisca, Nora en Fee. Of het allemaal smaakt?  

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrière ver-
sleten? 

Nou, dat valt reuze mee, nog geen één. Ik ben wel erg goed 
in het kapot slaan van de bespanning. Ik heb 2 rackets en ik 
heb een periode gehad dat ik elke week met een ander rac-
ket moest spelen omdat de ander gerepareerd werd. 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 
Doe maar niet. 
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Wat is je grootste badminton blunder? 
Echt enorme blunders kan ik me niet herinneren of heb ik 
verdrongen. Iedereen vergeet toch wel eens een sportbroek 
of rijdt 3 keer voorbij de sporthal waar een uitwedstrijd ge-
speeld moet worden? 

 

Welke vraag stelde Andre aan je en wat is je antwoord 
daarop?  
Hoe ik het allemaal combineer; werken voor 2 bladen, a ca-
pella zanggroep, band, badminton en gezin? Tsja, dat vraag 
ik me zelf ook wel eens af en dat is altijd ook niet even ge-
makkelijk. Laat ik het maar als volgt samenvatten; 

Passie, gedrevenheid, genieten, brede interesse en moeilijk 
keuzes kunnen maken. 

 

Aan wie geef je deze chatvragen 
door? 
Aan Marius 

 

Wat wil je aan hem/haar vragen? 
Waar toch zijn passie voor alles wat 
met natuur(-beheer) en wild te maken 
heeft, vandaan komt? 

Ledenchat -  Gerrit Hiddink 
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Wat badmintonfeiten 

 Badminton staat in de top 3 van de fysiek zwaarste lichame-
lijke sporten, achter boksen en squash. 

 Badminton is een redelijk veilige sport. Het aantal blessures 
per 1000 sporturen bedraagt 1,4. Ter vergelijking: zaalhand-
bal 6,5 , zaalvoetbal 6,2, veldhockey 5,5, veldvoetbal 5,5, 
squash 3,6 en trimmen/joggen 2,0. 

 Badminton is een van de meest uitputtende sporten: een bad-
mintonspeler kan in een wedstrijd meer dan 6 kilometer af-
leggen. Op een badmintontoernooi worden soms wel 10 wed-
strijden gespeeld, dus reken maar uit. 

 Badminton is een wedstrijdintensieve sport (= daadwerkelij-
ke tijd dat de shuttle/bal in het spel is, gedeeld door de 
tijdsduur van een wedstrijd). Badmintonspelers spelen maar 
half zo lang als bijvoorbeeld tennissers, maar rennen in die 
tijd twee keer zoveel en slaan twee keer zoveel shuttles. De 
wedstrijdintensiteit van tennis is ca 9% en van badminton ca 
48%. 

 Badminton vraagt om snelle reacties. Het record van de 
smash met een veren shuttle, gemeten tijdens een wedstrijd, 
staat op 332 km/uur (Fu Haifeng). Uit stand staat het al op 
421 km/uur (Tan Boon Heong) Ter vergelijking: Cricket 160 
km/u Shoaib Akhtar), tennisservice 246 km/u (Andy Rod-
dick), afslag bij golf (Montgomery) 270 km/u en head-first 
vrije val uit een vliegtuig 296 km/u.
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 Badminton is een internationale sport; meer dan 138 landen 
zijn lid van de Internationale Badminton Federatie. 
Badminton is in China en Indonesië volkssport nummer 1 en 
heeft daar dezelfde status als voetbal in Europa.  

 De eerste Olympische Spelen waar badmintonners aan mee 
mochten doen waren in 1992 in Barcelona. Meer dan 1 miljard 
mensen hebben dit debuut via de televisie bekeken. 
Mia Audina heeft voor Nederland de zilveren medaille ge-
wonnen op de Olympische Spelen van 2004 in Athene. 

 De beste shuttles worden gemaakt van de linkervleugel van 
een gans. Er zijn hiervoor 16 veren nodig. De prijs van veren 
shuttles kan aardig oplopen als er vogelgriep uitbreekt! 
De grootste shuttle ter wereld staat in de USA (Kansas City 
Museum) en is 48 keer groter dan een echte met een gewicht 
van 2267 kilo (een normale veren shuttle weegt tussen de 
4,74 en 5,50 gram). Het bijbehorende racket is nog niet ge-
maakt. 

       Mascha 
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Lang zal ze leven voor Lucie    

Daar zit je dan, alweer een maand 
oma en dan is het ineens oudjaars 
avond. Nog net 49 jaar. Ik hoor an-
dere geluiden buiten dan normaal. 

De bel gaat en ja hoor er zitten in-
eens 2 Saartjes in mijn tuin en 
nummer 3 heeft zich met een 
enorm spandoek aan de zijkant van 
mijn tuin op gesteld. 

Ik kan er niet meer omheen de hele buurt zal het morgen weten, het ge-
tal 50 wordt langzaam werkelijkheid. 

Maar wat een warm gevoel als ik de teksten bij de Sara’s lees. 

Mijn lieve teamgenootjes hebben  toch wel een hele mooie tekst op een 
mega spandoek neer gezet 
(lees het spandoek maar). 

Maar ja, nu moet ik het na-
tuurlijk nog waar maken, 
maar dat is weer een ander 
verhaal. 

Hierbij wil ik dan mijn teamge-
nootjes Maria, Marius en Je-
roen bedanken voor de mooie 
(grote) Sara met haar mega 
spandoek. 

Voel me nu helemaal 50 en ben er trots op!! 

Groetjes, Lucie 
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De Smashing Bastards 

Het jaarlijkse etentje hebben we weer achter de rug. 
Het was zondag 9 maart een prachtige zomerdag! 
Om 18.00 uur werden we opgepikt door Shirley. Zij had 
haar grote auto ingeruild voor de nog grotere auto van 
Maickel. 
Na een rondje Steenderen vertrokken we naar Drempt. 
Onze Anja op gehaald, die het laatste seizoen bij ons ge-
speeld heeft........ 
Zij moet helaas stoppen om gezondheidsredenen. 
Daarna vertrokken we richting pizzeria in Wehl. 
Daar schenen ze haast te hebben gelijk menukaart onder 
de neus (niet Inekes loopneus) en achter elkaar vragen 
of we al wisten wat we wilden eten. 
Maar ja we moesten veel bij kletsen dus met ons ging 
het minder vlot. 
Maar het resultaat mocht er zijn we kregen een geweldi-
ge maaltijd voor geschoteld. 
Moe maar voldaan keerden we naar Steenderen. 
Met vele tegen liggers die maar knipperen bleven ( te 
zwaar!!!!!!) Nee een lamp stuk. 
Het was een zeer geslaagde avond en voor herhaling vat-
baar! 
 
De Smashing Bastards 
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Degenen die aanwezig waren op de ledenvergadering van 13 fe-
bruari hebben deze historische gebeurtenis met eigen ogen mo-
gen aanschouwen, “ik werd gekozen en benoemd tot bestuurslid 
van onze badmintonvereniging”, dit alles na een omzichtige lob-
by van onze voorzitter. Wat ik ga betekenen voor het bestuur 
moet zich nog uitwijzen, maar de bedoeling is dat ik vooral een 
coördinerende rol ga spelen in tal van activiteiten binnen de ver-
eniging. Dat betekent dus dat, net zoals managers bij bedrijven 
dat doen, ik de werkzaamheden vooral door anderen moet laten 
uitvoeren. Aangezien ik echter niet voor manager geboren ben 
zal ik ook mijn steentje proberen bij te dragen. Inmiddels ben ik 
alweer bijna 16 jaar lid van badmintonclub Steenderen, daarvoor 
ben ik ongeveer even lang lid geweest van de Keppelse Badmin-
ton Club die helaas vanwege te weinig leden het loodje moest 
leggen.  

Afgelopen seizoen zijn wij met het 4e team (Trudy, Joke, Esther, 
Lex, Dennis en ik) op de tweede plek geëindigd in de competitie, 
wat betekent dat wij zijn gepromoveerd naar de 4e klasse.  

Ik woon in Toldijk (of beter gezegd op de grens van Toldijk en 
Hummelo) en werk in Arnhem in het ziekenhuis als hrm-adviseur 
(in gewoon Nederlands: personeelsadviseur). Mijn hobby’s zijn 
naast badminton, zeilen en motor rijden. Hopelijk ga ik het ver-
trouwen waar maken en leidt het 
tot een prettige samenwerking in 
het bestuur.  

 Groet, Bert  

Bert Wisselink nieuw bestuurslid, even voorstellen  
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Clubkampioenschap  

Zondag 16 maart was het dan zover, de eerste dag van de krachtmeting 
onder de leden wie zich dit jaar weer de beste speelster en speler van 
Steenderen en omgeving mag noemen. Even voor tienen komen de meesten 
aan bij de sporthal met strakke gezichten vol spanning. Uiteraard goed 
voorbereid, vroeg naar bed gegaan de vorige avond, niet uit geweest, niet 
gedronken en al helemaal geen ………….  

Eerst een bakje koffie met een heerlijk stukje taart van Mascha en daarna 
vol aan de bak. De organisatie (Jan en Sylvia) heeft weer z’n uiterste best 
gedaan een aantrekkelijk speelschema voor te schotelen wat mijns inziens 
prima gelukt is. In mijn geval betekent dat gelijk de eerste twee wedstrijden 
in resp. een mix (met Mascha) en een enkel tegen Jan (en in de mix met 
Maria), wat een lekkere opwarmer gaat worden voor de echt zware wedstrij-
den van de dag. Helaas moeten wij in de mix en ik in de enkel mijn meerde-
re erkennen in Jan en Maria. De catering is vandaag weer prima geregeld 
met een bijzonder compliment voor Josja die de hele dag als een geweldige 
gastvrouw ons van drankjes en hapjes heeft voorzien, daarin wisselend bij-
gestaan door enthousiaste vrijwilligers. Hulde!  

Het aantal deelnemers viel een beetje tegen in vergelijking met vorig jaar 
(een kleine 25). Helaas moest Marja zich afmelden wegens ziekte, zij werd 
prima vervangen door Kirsten. Ook Kerstin en Vincent die de resultaten ge-
durende de dag weer keurig hebben bijgehouden heb ik af en toe zien inval-
len. Wel tof overigens dat zij een hele zondag aanwezig willen zijn om alles 
in goede banen te leiden. Alvast bedankt daarvoor. Volgens mijn waarne-
ming is het een geslaagde dag geworden, waarin soms zeer spannende par-
tijen met de nodige driesetters zijn afgewerkt. Eén van die partijen was de 
enkel tussen Jeroen en Élco met een tweede set van 26-24 voor Élco, nadat 
Jeroen de eerste nipt naar zich toe had getrokken. Helaas voor Jeroen be-
gon Élco in de derde set pas echt op stoom te komen en wist hij de partij 
winnend af te ronden. De grote verliezer vandaag was echter Bueno die ge-
blesseerd heeft moeten opgeven, Bueno  sterkte met je herstel! Op zondag 
6 april gaan we vrolijk verder met de afronding van het kampioenschap en 
dan zal blijken wie de langste adem heeft. Overigens, de foto’s zullen op de 
site van de club geplaatst worden.   

Bert  
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Doelshoppen, jij doet toch ook mee?? 

WE KRIJGEN BIJNA UITBETAALD!! 

Als de meter op honderd euro staat, betaalt doelshoppen uit aan de 
vereniging. Bedenk eens wat een hoop leuke dingen we daarvan kunnen 
doen! Shop je nog even mee in december?? 

Het is heel eenvoudig. Ga naar de site van doelshoppen, kies de webwin-
kel uit waar jij de boodschappen wilt gaan doen. Kies je shopdoel, dat is 
natuurlijk Badmintonclub Steenderen, en ga lekker shoppen! 

Een deel van het bedrag dat jij shopt, gaat via doelshoppen.nl naar de 
kas van onze vereniging. Daar kunnen we weer leuke dingen van doen! 

Dat wil jij toch ook?? 

De privacy is gewaarborgd, alleen de webmaster ziet wie wat waar ge-
kocht heeft. Je hoeft je niet te registreren en het kost je niets.  
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Hoi allemaal,  

Wij spelen altijd op donderdagavond badminton. Jammer dat Jan en 
Maria weg zijn maar het is ook superleuk met alle nieuwe trainers. Hier 
een raadsel: weet je waarom er bij ons altijd een badmintonracket ligt 
in de zomer? Omdat mijn vader (Wim) er altijd vliegen mee doodmept.  

Dat is echt waar hoor. Maar je kunt nog meer leuke 
dingen doen met een racket!   

Groetjes, Evert en Jan  

Welkom bij onze club Welkom bij onze club Welkom bij onze club Yalenka SpanYalenka SpanYalenka Span. We wensen jou . We wensen jou . We wensen jou 
veel badmintonplezier bij ons!veel badmintonplezier bij ons!veel badmintonplezier bij ons!   

Jeugdcompetitie in de regioJeugdcompetitie in de regioJeugdcompetitie in de regio   
Bij de jeugd komen twee teams uit in de regiocompetitie. In de Bij de jeugd komen twee teams uit in de regiocompetitie. In de Bij de jeugd komen twee teams uit in de regiocompetitie. In de 
U19 is dat het befaamde jongensteam Tom en Nick Vredegoor, U19 is dat het befaamde jongensteam Tom en Nick Vredegoor, U19 is dat het befaamde jongensteam Tom en Nick Vredegoor, 
Larse van Koot en Lars Polman. In de U15 gaan Louw Helmich, Larse van Koot en Lars Polman. In de U15 gaan Louw Helmich, Larse van Koot en Lars Polman. In de U15 gaan Louw Helmich, 
Jeroen Luesink, Jarkko en Marysanne Beulenkamp, Eline Veen-Jeroen Luesink, Jarkko en Marysanne Beulenkamp, Eline Veen-Jeroen Luesink, Jarkko en Marysanne Beulenkamp, Eline Veen-
huis en Yalenka Span aan de bak. Veel succes allemaal!huis en Yalenka Span aan de bak. Veel succes allemaal!huis en Yalenka Span aan de bak. Veel succes allemaal!   
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OUDER-KIND Toernooi 

 Badmintonclub Steenderen - Ouder-kind toernooi: weer super 
geslaagd! 

Op 23 januari speelde de jeugd met hun ouders weer een su-
per gezellig maar ook inspannend toernooitje badminton. Er 
deden maar liefst 15 koppels mee.  

Uiteraard moet je de onervaren spelers (de ouders) wel goed 
voorbereiden op zoveel potjes badminton, dus werd gestart 
met een warming-up. Voor de leiders is dit een heerlijk on-
derdeel: het is altijd hilarisch om te zien hoe de jeugd hun 
ouders laten zweten.  

Dan is het zover, de eerste wedstrijden uit de verschillende 
poules kunnen gespeeld worden. Kijken op het wedstrijdsche-
ma, waar moet ik zijn? Voor de ouders die voor het eerst mee 
doen valt er nog veel te leren: welke lijnen gelden, hoe gaat 
de telling, waarom moet ik links staan, etc. Maar al snel wordt 
er volop  

gespeeld en straalt het enthousiasme er van af.  

Na 6, voor menig ouder toch wel, intensieve badmintonpartij-
en kan de jeugdleiding de poulewinnaars bekendmaken: in 
poule A zijn dit Evert van der Spoel en zijn vader Wim. In 
poule B eindigen twee koppels op de eerste plaats: Jip Wol-
sink en zijn moeder Veronique en Tom Besselink met zijn 
moeder Mirjam.  

Na afloop wordt nog er even gezellig nagepraat in de kantine. 
Uit reacties bleek dat vooral ook de ouders het erg leuk von-
den. Zij doen volgend jaar graag weer mee, al zal menigeen 
nog wel spierpijn hebben gehad.  
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 Afscheid Jan en Maria bij de jeugdtraining 
 
Het was donderdag 27 februari, start training 18.30 uur en net als 
vele, vele voorgaande donderdagen stonden Jan en ik klaar om de 
jeugd te begeleiden. 
Iris had de warming-up voorbereid en daarna zou er getost wor-
den.  
Maar.... daar begon het al mee: de labeltjes voor de jeugdleden 
waren er niet.  
Verdorie, waarom had Robert ze niet meegebracht. 
Maar alla, niets aan te doen dan verzinnen we wel iets.  
 
De warming up startte, Iris liet iedereen een beetje warm worden 
door middel van 3 rondjes door de zaal. Wij hebben daar nooit zo 
aan meegedaan, Jan en ik. We keken slechts toe of ieder goed 
mee deed, de opgedragen bewegingen maakte en niet als olifan-
ten door de zaal denderde.  Warmlopen was en is geen hobby van 
ons. 
Na die rondjes werd door Iris voorgesteld een partijtje trefbal te 
doen. En daar ging het mis. Het licht viel uit en Jan en ik moesten 
bij Heidi gaan informeren waar het probleem zat. En nee, we 
mochten niet meer terug de zaal in.  
We zaten in de hal peentjes te zweten en te bedenken wat er alle-
maal aan de hand zou kunnen zijn. 
We werden met heeeeeel veeeeel toeters en bellen, in dit geval 
heel veel kabaal, naar binnen geroepen. Daar bleek een parcours 
te zijn opgesteld. Wij kregen beiden een racket met een kort 
steeltje aangereikt en mochten daarmee de wedstrijdjes spelen. 
Dat was even wennen! In het begin sloegen we beiden heel veel 
mis.  We speelden 2 partijtjes tegen telkens 3 jeugdleden, we 
speelden met een zonnebril en hoed een oefening om shuttles in 
een basket te mikken en een partijtje waarbij we na elke slag snel 
om een pion moesten lopen. Dat was zweten! 

Afscheid Jan en Maria 
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Tenslotte stonden Jan en ik als twee eenzame badmintonners te-
genover een heel veld jeugd achter een groot blauw scherm shutt-
les terug te meppen waarbij we geluiden moesten maken. Super 
leuk maar dat wonnen we natuurlijk (niet). 
 
Als klap op de vuurpijl kregen we ook nog leuke, zelfgemaakte ka-
dootjes, kaartjes of bedankjes van de jeugd met als grootste ver-
rassing een prachtig fotoboek waar we nog vaak met plezier in te-
rug zullen kijken. Ook door Lex werd namens het bestuur een 
dankwoord gesproken en wat lekkers uitgereikt.  
 
Dank aan de jeugd, de ouders (m.n. Veronique en Sandra) en het 
bestuur voor deze leuke laatste trainingsavond. 
 
Jan en Maria 
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Tom, Larse, Lars en Nick met trainers Mascha en Jan. 

Steenderen - Zondag 2 februari werd alweer de laatste 
wedstrijd van de badmintoncompetitie 2013-2014 ge-
speeld door het jeugdteam 2 van Badmintonclub 
Steenderen:Tom Vredegoor, Nick Vredegoor, Larse 
van Koot en Lars Polman. Na maar liefst 14 gewonnen 
wedstrijden werden zij in hun Sporthal Het Hooge 
Wessel gehuldigd. 

Hun laatste wedstrijd werd gespeeld tegen LBC 72 jeugd-
team2. Secretaris Sylvia Breukink huldigde de jongens. “Top 
gespeeld, super gedaan!” Ze bedankte hun ouders voor het 
rijden, de trainers Mascha Gebbink en Jan Takken voor hun 
werk en de jeugdsponsoren Hans en Riet Geurts van Co-
lors@Home. Mascha sprak de jongens toe. “Ik heb een paar 
wedstrijden van jullie gezien en ik moet echt zeggen: com-
pliment! Jullie staan echt super te spelen.” Ze blikte terug op 
verschillende wedstrijden. Jan Takken was kort. “Toen jullie 
op de training kwamen dacht ik: dat wordt niet wat. Maar, 
eerlijk is eerlijk, het is wel wat geworden.” De sponsor: “Het 
is mooi om te zien hoe sportief jullie staan te spelen. Is de 
tegenstander iets zwakker dan passen jullie je aan, jullie 
slaan ze niet weg. Dat is ook een compliment voor de club.” 
De jongens vinden het jammer dat ze niet mogen meedoen 
aan de regionale kampioenschappen, omdat er ook meisjes 
in hun categorie meespelen. “Dat zouden we wel willen, 
want we willen er het beste uithalen,” vertelt Nick teleurge-

 Badmintonclub Steenderen huldigt jeugdkampioenen 
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steld. “En dat kan nu dus niet. Maar dat zijn de regels.” Nu 
de competitie afgelopen is, gaan ze trainen voor de toer-
nooien die aankomende tijd worden georganiseerd, zoals in 
april in Doesburg. Dat wil zeggen techniektraining, samen-
spel, fitness en naar school fietsen. 
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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, 20.15-21.45 senioren 
tel: 0575-750567 speelgelegenheid 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 ge-
schieden voor 15 november bij de secretaris. Indien niet op tijd 
is opgezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele 
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 Bert Wisselink 
Kerkstraat 56 Muizengatweg  9a 
6996 AJ  Drempt 7227 DN Toldijk 
tel. 0313-471689 tel: 0575-451798 
competitieleider@bcsteenderen.nl activiteiten@bcsteenderen.nl 
 
Penningmeester:   Trainer: 
Wim van der Spoel Jan Takken 
penningmeester@bcsteenderen.nl trainer@bcsteenderen.nl 
 
Jeugdleiders: Internet: 
Johan Boesveld    Marije Knol www.bcsteenderen.nl 
Lucie Peters         Jeroen Geurts info@bcsteenderen.nl 
Margit Holland      Iris Garritsen 
Sylvia Breukink     Robert Klein Lebbink 

contactinformatie 


