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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  

voor de mogelijkheden 
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Uw adviseurs: 

 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 
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Van de voorzitter: December blues 

 

De periode tussen Sinterklaas en Kerst & Oud en Nieuw is een soort tus-

senspel: het ene hoogtepunt is geweest 

en het andere moet nog komen. Sinter-

klaas was dit jaar een echt historisch 

moment: Piet is definitief niet meer zwart 

en Sint is gezien het laatste Sinterklaas-

journaal ook al van kleur verschoten. 

Wat ‘vroeger’ een feest der herkenning 

was  is nu gekleurd door allerlei politieke 

statements waardoor het spontane er 

ondanks dapper lokaal verzet wel een beetje af is. Nog een paar jaar zo 

door en dan kan ook dit stukje eeuwenoude cultuur definitief bijgezet 

worden in het Museum van de verdeeldheid. De enigen die hier nog wat 

garen bij spinnen zijn tekst- en lied-

jesschrijvers: zij mogen allerlei nieuwe 

boekjes en liedjes vervaardigen waar-

in het woord ‘zwart’ vervangen wordt 

door ‘stroopwafel’ en anderszins on-

zinnige varianten.  Kerst is in dit ver-

band al wat langer gedevalueerd: 

waar het in mijn jonge jaren nog leid-

de tot meerdaagse kerkgangen in 

stemmige kledij en het vieren van de geboorte van een verlosser lijkt het 

nu vooral verworden tot een dressparty, uitgesteld dan wel voorgezet 

cadeautjesmoment en, niet onbelangrijk, een waar eetfestijn waar menig 

konijn dan wel kalkoen heuse trauma’s aan over houdt. Afschaffen van 

de bijbehorende vrije dagen lijkt gelet op de massale ontkerkelijking zo-

maar een serieuze optie, ware het niet dat menigeen verontwaardigd zal 

stellen dat de Kerst een verworven recht is waar nooit aan getornd mag 

worden. Waren we ook maar zo standvastig ten aanzien van Zwarte Piet! 

) 
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Waar zitten wij als lokale badmintonclub met regionale uitstraling in deze 

verwarde wereld?  Het goede nieuws is dat we net 30 jaar oud zijn ge-

worden: dat is een felicitatie waard lijkt me. Hoewel menig vrouwelijk lid 

sentimenten heeft bij zo’n decenniumovergang kunnen we vaststellen 

dat we echt levensvatbaar zijn gebleken. 

Ik kan zo maar een aantal clubs duiden 

die deze status niet gehaald heeft. Vraag 

is natuurlijk wel wat onze levensverwach-

ting is: dat is lastiger, al was het maar 

omdat het weinigen gegeven is om met 

enige zeggenschap in de toekomst te kij-

ken. Want ook bij ons gaan de jaartjes tellen: ooit hadden we een leden-

tal uit te drukken in maar liefst 3 cijfers voor de komma. Dat is geschie-

denis: we zitten nu op hele andere getallen. Per januari denken we zo’n 

27 jeugdleden te hebben en 36 volwassenen. Dat is ongekend, maar dan 

in negatieve zin!  Het afgelopen jaar heeft een aantal jeugdleden maar 

ook volwassenen hun lidmaatschap opgezegd: vaak om hele valide rede-

nen, maar niettemin wel een lager ledenaantal veroorzakend. De huis-

aan-huis flyer-actie van eind augustus, dit jaar met de ongekend profes-

sionele vorm en inhoud, heeft geen enkel lid opgeleverd. Dat geeft te 

denken: uitstroom is niet erg en heel normaal, zo lang het maar gepaard 

gaat met gelijkblijvende instroom. En daar schort het nu aan. Vraag is 

hoe we dat tij gaan keren, want je hoeft geen futuroloog te zijn om vast 

te stellen wat dit in de toekomst zou kunnen gaan betekenen. Wat mij 

betreft gaan we daar binnenkort met elkaar over in gesprek! 

Afsluiten moet je ook na wat minder vrolijke bespiegelingen altijd positief 

doen: ik wens je natuurlijk hele fijne dagen met je geliefden voor de 

Kerst en voor het nieuwe jaar al het goede dat mense-

lijkerwijs denkbaar is!!  

Lex. 

Van de voorzitter: December blues 
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Badminton Club  
Steenderen 
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Redactie 
Marieke Schotman 
Barbara Leerkes 

 

Lay-out 

Barbara Leerkes 

 

Advertenties 
info@bcsteenderen.nl 

 

E-mail 
redactie@ 

bcsteenderen.nl 

 

Internet 
www.bcsteenderen.nl 

 

Facebook 

www.facebook.com/
BCSteenderen 

 

Twitter 

twitter.com/BCSteenderen 

 

Verschijning 
4 x per jaar 

 

Volgend clubblad 

lente 2015 

 

Inleveren kopij 

Graag  voor 13 maart 

Colofon en informatie 

Bespannen van een  

badmintonracket kost 

maar € 20! 

 

Ook reparaties zijn  

mogelijk.  

Voor meer info kan je  

terecht bij Robert Klein 

Lebbink 

Nieuwe grip nodig?  

Altijd in de hal aanwezig 
 dunne grip vanaf € 3,00  

dikkere grip vanaf € 5,00 

 

Blessure/spierpijn?? 

FIT Sportbalsem! Verkrijgbaar 
in de hal voor €12,00!  

Info bij Sylvia of Jan 
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gaan we van genieten? Het nieuwe 

jaar begint vaak met het “goede 

voornemen” motto.. Mijn goede 

voornemen van dit jaar is dat ik 

even geen goede voornemens 

maak. Ik neem de dag zoals hij 

komt, en als dat dan even niet zo 

fijn is, dan probeer ik het de vol-

gende dag opnieuw. Vooruit kijken 

is goed, maar het hoeft niet met 

een verrekijker, een kijkgaatje is 

ook goed.   

Ik wil iedereen bedanken voor de 

steun tijdens mijn afwezigheid, dat 

doet me goed, het gaf me een 

warm gevoel van binnen! Allemaal 

een goede vakantie gewenst, een 

prettige jaarwisseling en tot in   

januari!                              

Barbara 

De donkere dagen zijn inmiddels 

weer volop aanwezig, we doen 

weer mee aan de “hoeveel-

waxinelichtjes-kan-ik-aansteken-

met-een-lucifer-competitie”, de 

open haard gaat weer aan en de 

huiskamers worden weer gezellig 

gemaakt met allerlei kerstverlich-

ting. De kerstvakantie is inmid-

dels begonnen. Voor het laatste 

jaar ingeluid met ons invitatie-

toernooi.  

De tijd is voorbij gevlogen dit 

jaar. Er is van alles gebeurd, ver-

driet stond tegenover vreugde, 

geboortes tegenover verlies. In 

december staan we daar even 

extra bij stil. We zijn ons aan het 

voorbereiden op 

het nieuwe jaar.  

Maar niet zonder 

naar de sterren te 

kijken, even stil te 

staan bij wie er 

niet meer zijn, of bij wat er niet 

meer is. En dat kan je lezen zoals 

je dat graag wilt.  Het is goed om 

af en toe eens achterom te kij-

ken, maar het belangrijkste is om 

vooruit te kijken.  Hoe moeilijk 

dat soms ook is. Wat gaan we in 

2015 doen? Welke dromen gaan 

we verwezenlijken? Welke plan-

nen gaan we realiseren? Waar 

Uit de redactiekamer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=20qNjrgzFHL7hM&tbnid=VO382-V4EwNfTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fanimatiesvanhans.goedbegin.nl%2F&ei=CQD2U4_0GI3ZPOu-gMgC&bvm=bv.73231344,d.bGQ&psig=AFQjCNEHusYBIpS4_k
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Activiteitenkalender 

 

Laatste donderdag van de 

maand: 

We tossen weer  

gezellig met elkaar! 

Clubactiviteiten 

Donderdag 8 januari: 1e speelavond in 2015 

Donderdag 29 januari: Ouder-kind toernooi 

Donderdag 19 februari: Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 26 maart: Generatieklooftoernooi 

April/mei: diverse (jeugd) activiteiten 

Toernooien (om deel te nemen) 

Zaterdag 14 maart: Mosterdstad jeugdtoernooi, Doesburg 

Zondag 15 maart: FORT (=recreanten) toernooi, Wageningen 

Zondag 15 maart: Koekstadtoernooi, Deventer 

Zaterdag 21 maart: Glutteltoernooi, DIOK-Enschede 

Zondag 29 maart: Greet Pieterse Mix-toernooi, ‘s-Heerenberg 

Toernooien (om te kijken) 

30 januari - 1 februari: Carlton NK Badminton, Almere 
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Verjaardagskalender 

 

 

 

 

Januari  

Maart 

Februari 

Beerend  Steentjes 7-jan 

Angeline  Koolwijk 14-jan 

Antoinette  Knobben 17-jan 

Cindy  Esselink 18-jan 

Duncan  Koolwijk 27-jan 

Louw  Helmich 3-feb 

Aimée van Oosten 5-feb 

Lucie  Peters 6-feb 

Maria  Schut 10-feb 

Élco  Utermöhlen 13-feb 

Anja  Boumeester 16-feb 

Jip  Wolsink 18-feb 

Britt  Beuwer 28-feb 

Sylvia  Breukink 2-mrt 

Ineke  Hulshof 3-mrt 

Trudi van der Weijden 15-mrt 

Barbara  Leerkes 16-mrt 

Lisanne  Hilhorst 16-mrt 

Geboren! 

Maikel en Berna 

hebben er een 

zoon bij: 

Frenk  
Frenk is geboren op 22 november, is 

53 cm lang en weegt 3840 gram. 

Frenk is het broertje van Jack, Marij 

en Vic.  

 

Wij wensen jullie een heel mooie tijd 

en veel geluk voor de toekomst! 

Welkom! 
Per 1 januari heten we Rob Huisken 

van harte welkom als lid.  

We wensen hem een mooie en 

sportieve tijd bij onze club.  
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Van de bestuurstafel  

Eind november vonden wij de tijd om eens te horen hoe het onze trai-

ners vergaat om de leden naar een nog hoger spelniveau te begeleiden.  

Allereerst spraken wij met het team jeugdtrainers en – begeleiders on-

der aanvoering van Marije en Johan en bijgestaan door Jeroen, Margit, 

Iris en Robert (die helaas even uit de running is door een ‘slippertje’. Ro-

bert: beterschap!). 

Dit team is nu drie maanden onderweg en de algemene indruk is dat zo-

wel trainers als jeugd het naar hun zin hebben. Dat valt ook zeker af te 

lezen aan de sfeer die we ervaren als we bij gelegenheid eens wat vroe-

ger arriveren in de sporthal en zien hoe fanatiek het er soms aan toe-

gaat. 

Belangrijkste doel van de training is dan ook het spelplezier, als je dat 

voor elkaar krijgt komen de resultaten vanzelf! 

Ook de wedstrijden die het jeugdteam speelt lopen naar wens, daarin 

bijgestaan door enthousiaste ouders. 

Als bestuur zijn we enorm blij met zowel de inzet van onze jeugdbegelei-

ding als met de grote groep jeugdleden. Met het gezegde ‘De jeugd heeft 

de toekomst’ in gedachten kunnen de oudere jongeren onder ons (wie de 

schoen past trekke hem aan) met een gerust hart de ambities iets bij-

stellen. 

Vervolgens hadden wij het genoegen met Mascha en Jan om tafel te zit-

ten om ook van hen te horen of de trainingsinspanningen nog wel vruch-

ten afwerpen. 

Jan als oude rot in het vak (goed bedoeld hoor Jan!) wordt sinds kort 

fanatiek bijgestaan door Mascha, die onlangs begonnen is met haar trai-

nersopleiding. Ook hier geldt dus weer:  ‘de jeugd heeft de toekomst’.  

Uit de enquête die onlangs is gehouden onder de leden bleek dat het 

merendeel uitermate tevreden is over zowel frequentie als inhoud van de 
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In gesprek met onze (jeugd)trainers 

trainingen. Een enkeling zou het liefst elke week en de hele avond willen 

trainen, maar dat kunnen zelfs Jan en Mascha niet opbrengen. 

De taakverdeling tussen Jan en Mascha gaat redelijk vanzelf, waarbij er 

nog wel wat ideeën leven om de boel weer eens wat op te schudden en 

mogelijk ook wat meer toe te komen aan individuele- en teamwensen op 

specifieke onderdelen. 

Beide trainers geven aan graag ook wat meer feedback te ontvangen, 

het is altijd leuk om te horen wat er goed gaat maar ook dingen die min-

der aanslaan mogen best gezegd worden. 

Mascha noemde vanuit haar cursus nog weer eens het belang van een 

goede warming-up, het blijft een gegeven dat daarmee de kans op bles-

sures kleiner wordt. 

Wat voor de jeugdtrainers geldt is zeker ook op Jan en Mascha van toe-

passing, het bestuur waardeert de inzet van beiden enorm en met het 

motto ‘vooral zo doorgaan’ gaan we wat ons betreft met vertrouwen het 

nieuwe jaar in. 

Lex en Bert. 
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Vol goede moed zijn alle teams, 4 competitieteams en 1 recrean-

tenteam, in september van start gegaan. 

Team 1 - 2e klasse 

Al na 1 wedstrijd moest Bueno verstek laten 

gaan i.v.m. een schouderblessure die, wat nu 

blijkt, voor een langdurige afwezigheid zorgt. 

Gelukkig hebben Elco, Dennis en Wim het team 

uit de brand geholpen, zodat de wedstrijden 

met een compleet team gespeeld konden wor-

den. Super. Tussenstand op dit moment laat 

zien dat ze met 16 punten op een gedeelde 6e 

plaats staan. We zijn nog maar op de helft, dus 

er kan nog van alles veranderen.  

Team 2 - 3e klasse 

In deze poule zijn aan het begin van het 

competitieseizoen veel wijzigingen door-

gevoerd. Behalve het team van Rianto 

BC 2 allemaal nieuwe clubs, dus ook 

nieuwe tegenspelers. Doordat er zich 

minder teams aangemeld hebben wordt 

de regio, dus ook reisafstand, helaas 

groter. Tussenstand: 6e plaats met 10 

punten, maar wel 1 wedstrijd meer ge-

speeld als de nr 7 die op dit moment 8 

punten heeft. Aan dit team de taak 30 

november de wedstrijd naar ons toe te 

trekken om de 6e plaats te behouden. 

 Van de competitieleidster 
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Team 3- 4e klasse 

Spelen dit seizoen voor het eerst in de 

vierde klasse. Dat is even wennen, soms 

grote verschillen, maar vaak ook gaat 

het mooi gelijk op. Er is zelfs ook al een 

wedstrijd gewonnen met 5-3. Ook hier 

blessureleed voor Esther. Fijn dat Marije 

weer zover hersteld is en bij jullie in kon 

vallen. Tussenstand met 8 punten na 6 

wedstrijden op de 8e  plaats.   

Team 4 -  5e klasse 

Dit seizoen komen ze uit in de 5e 

klasse met 3 nieuwe spelers. Ze be-

ginnen de competitie goed met 2 x 

gelijk spel, 2 x verlies en 2 x winst. 

Ook hier een pechvogel, Robert,  die 

met de motor onderuit gaat en er 

een gebroken sleutelbeen aan over-

houdt, waardoor hij in 2014 niet 

meer op de baan verschijnt, maar vast in 2015 weer sterk terug-

komt. Tussenstand: met 19 punten uit 6 wedstrijden op de 5e 

plaats. 

Competitie 2014 - 2015  
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Van de competitieleidster 

Recreantenteam 1 

Samenstelling van dit team is samen-

voeging van recreanten 1 + 2 van afge-

lopen jaar, waar door blessure en ge-

zondheid een aantal dames onze club 

hebben verlaten. Ook hier een gebles-

seerde heer, Ernst Jan,  maar gelukkig 

blijven er nog 3 heren over waardoor de 

wedstrijden met voldoende spelers kun-

nen doorgaan. Ze gingen goed van start met 2 x winst waardoor 

even op nr. 1, helaas gingen de laatste 2 wedstrijden iets minder 

goed. Tussenstand: 3e plaats met 15 punten 

 

Ik wil alle spelers die door ziekte of blessure lange tijd niet kun-

nen spelen van harte beterschap wensen en hoop jullie in 2015 

weer gezond en wel op de baan tegen te komen. 

Fijne feestdagen en …                    

Marja Koert 
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Grote Clubactie weer groot succes 

Op de pagina BCS-Kids een verslag van de Grote-Clubactie-

topverkopers bij de jeugd. Hier toch ook even een noemenswaar-

dig resultaat. 

Senioren hoeven geen loten te verkopen (mag wel natuurlijk) 
maar berucht is onze voorzitter Lex die volledig digitaal onder-

steund met z'n iPad online loten aan de man weet te brengen. Dit 
jaar heeft hij er maar liefst 86 weten te verkopen,  een persoonlijk 

record! Dat is natuurlijk mooi meegenomen voor de clubkas. Lex 

bedankt! 

 

Leden die afgelopen jaar hebben opgezegd 

Helaas hebben ook afgelopen jaar om verschillende redenen weer leden 

opgezegd. Redenen waren o.a. blessure, te weinig tijd en andere hob-

by’s.  

Altijd jammer om leden te zien vertrekken. Toch ook nog wel een klein 

lichtpuntje: Obbe is vast van plan zo snel mogelijk terug te keren. Ande-

re leden willen best nog regelmatig komen, het bestuur onderzoekt de 

mogelijkheden hiervoor. 

De leden die (tijdelijk) opgezegd hebben zijn: 

Marco Besselink, Anja Boumeester, Bouke Boumeester, Angeline Jansen, 

Robin Koolwijk, Duncan Koolwijk, Obbe Lubach, Armijn van Roon, Rob-

bin Rutjes, Élco Utermöhlen, Jinte Verstege, Shirley ter Wee en Tom van 

Wijk. 

Wij wensen hen allen het allerbeste en veel plezier bij hetgeen zij gaan 

doen. We hopen dat zij die geblesseerd zijn, snel herstellen. 
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Shop till you drop met Doelshoppen!! 

 

 

 

 

Een jaartje of 2 geleden hebben we Doelshoppen binnen BCS geïntrodu-

ceerd en een keertje laten zien tijdens de ALV: botje bij botje heeft dat 

er toe geleid dat we nu meer dan € 100,- bij elkaar gebracht hebben en  

Doelshoppen heeft dat bedrag aan ons uitgekeerd!  

Dat is natuurlijk een heel mooi bedrag waar we eigenlijk niets voor heb-

ben moeten doen: het enige is dat je als je dan toch bestelt bij Weh-

kamp, Bol.com, de Hema, Zalando en ga zo maar door je dat je doet via 

de site van Doelshoppen waarbij je BCS als begunstigde aanmerkt. Het 

kost helemaal niets, je hoeft je niet te registreren, het schept geen ver-

plichtingen, niemand belt je achteraf om je wat aan te smeren, het is 

veilig en is alles bij elkaar is het een moeite van niks. 

 

 

 

Nu we allemaal steeds meer via het Internet het huis in laten rollen is 

het natuurlijk ook mooi meegenomen als je BCS hier van mee te laten 

genieten. Daarom een oproep om dit even in je normaal-patroon in te 

slijpen: hoe meer we op deze manier kunnen verdienen hoe lager de 

kosten van de club zijn en dat is dus heel goed voor de hoogte van je 

contributie. 

Daarom een hint voor een goed voornemen voor 2015 (en de jaren daar-

na) waar je op 1 januari zonder problemen ‘ja’ tegen kunt zeggen: vanaf 

nu shop je alleen nog maar via Doelshoppen!!  
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Spontane sponsoractie Autorijschool Maalderink 

Onderstaand artikel heeft in Contact gestaan.  

Wedstrijdkleding voor jeugdteam van BC Steenderen 

De jongens van jeugdteam 1 van Badmintonclub Steenderen vroe-

gen aan Gert Maalderink van de gelijknamige autorijschool of hij 

hun kledingsponsor wilde zijn. Gert, zelf al jaren een fervent bad-

mintonner binnen dezelfde club, zei spontaan ‘ja’. Hij speelt bijna 

wekelijks met en tegen de jongens die, zo zegt hij, toch een beet-

je tussen jeugd en volwassenen in balanceren. “Ik vind het zo 

leuk met de jongens een partij te spelen, ik moet dan echt vol aan 

de bak. Als ze op zondag een thuiswedstrijd spelen sta ik op de 

tribune. Met deze sponsoring hoop ik ze te stimuleren vooral te 

blijven spelen. “ 

Wat vinden de jongens er zelf van? ‘Gert is echt een toffe gast, hij 

heeft er lol in ons aan te moedigen en partijtjes met en tegen hem 

zijn super! We zijn heel blij met deze mooie outfit en hopen er 

weer kampioen in te worden!”  
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Van de bestuurstafel - Enquête 

In de periode augustus/september 2014 heeft het 

bestuur alle leden een digitale vragenlijst voorge-

legd met vragen over competitie, training en acti-

viteiten binnen de club. Een heel hoog percentage 

heeft de vragenlijst ingevuld, hetgeen de uitkom-

sten zeer betrouwbaar maakt. Overall is de conclu-

sie dat de leden heel tevreden zijn met hetgeen geboden wordt. 

Op de diverse onderdelen zijn wat reacties/overwegingen meege-

geven die hierna beschreven worden. 

 Competitie: de periode is aan de korte kant en wedstrijdregio 
wordt (helaas) geografisch steeds groter;  

 Training: overall grote tevredenheid met hetgeen geboden 
wordt, een enkeling zou liefst elke week willen trainen; 

 Tossavond: deze wordt nog steeds zeer gewaardeerd en we 

gaan er dus gewoon mee door; 
 Invitatietoernooi: op zich prima initiatief maar komt voor een 

aantal mensen op de verkeerde dag; 

 De prijzen zijn ook aan revisie toe. Vanaf 2016 zal de eerste 

speelavond in januari een  invitatietoernooi  Oliebollentoer-

nooi gehouden worden; 

 Ledenwerving: hiervoor zal er op een reguliere speelavond 

aan het begin van het seizoen een instuif georganiseerd wor-

den; 

 Generatieklooftoernooi: niets meer aan veranderen; 

 Clubkampioenschap, blokcompetitie en nieuwe initiatieven: 

diverse voorstellen en vragen zijn geformuleerd. Bert gaat 

hier naar kijken met een aantal mensen; 

 Extra speelgelegenheid op zondag naast de wedstrijden: hier 

is weinig belangstelling voor.  

De komende tijd zal voor de genoemde onderdelen verdere uit-

werking plaatsvinden. Tijdens de volgende ALV zullen we de uit-

slag van deze enquête met elkaar doornemen.  
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Goed nieuws over F.I.T. 

Sinds twee jaar kun je bij ons in de hal terecht voor een goed 

middel tegen spierpijn en blessures. Een aantal leden (waaronder 

ik zelf) gebruikt dit en is er zeer enthousiast over. Enige nadeel 

was de prijs (€ 15,-). Het middel staat nu goed in de handel waar-

door de inkoopprijs omlaag kon én daarbij is het BTW-tarief ver-

laagd van 21% naar 6%. Hierdoor hebben we bij het afgelopen 

inkoopgesprek een mooie prijs kunnen krijgen en kunnen wij het 

onze leden nu aanbieden voor € 12,-. 

In badmintonland is het al jaren een veelgebruikt middel. Ook bij 

andere sporten wordt het nu veel toegepast en met succes!  F.I.T. 

is alleen geschikt voor uitwendig gebruik en kan worden toegepast 

bij: 

 Sportblessures  

 Preventie van blessures 
 Artitis, chronische pijn 

 Pijn aan onderrug, heup en nek 
 Gewrichtspijn, schouderpijn 

 Spierpijn 
 Slijmbeursontsteking 
 Peesontsteking 

 Overbelaste spieren en verstui-
kingen 

 Ischialgiepijn (been) 
 Carpaal tunnel syndroom 
 Fibromyalgiepijnen 

 
In de hal is momenteel één tube in gebruik om het bij pijn eens te 

proberen. Vraag er gerust naar! Ook staat er een display met 
meer info. 
 

Kijk voor meer informatie op http://www.fitsportbalsem.com/. 

Sylvia                

Eric Meijs 

http://www.fitsportbalsem.com/
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Wie ben je, stel jezelf eens voor 

Ik ben Kirsten ter Horst, 45 jaar. Ik ben ge-

trouwd met Edwin en we hebben 3 kinderen 

van 15, 13 en 6 jaar. Sinds een jaar hebben we 

ook een leuke labrador. Ik ben geboren in Bra-

bant, daarna heb ik in Zelhem, Arnhem, Huis-

sen en Zutphen gewoond. Sinds 7 jaar woon ik 

weer met plezier in Zelhem, in het huis waar ik 

als kind opgroeide. Mijn werk als acupuncturis-

te en fysiotherapeute doe ik in Zutphen, Zel-

hem en Aalten. Naast badminton zijn mijn hob-

by’s piano en viool spelen, portret tekenen, salsa dansen, hardlo-

pen en reizen.  

Hoe ben je bij de club gekomen? 

Toen we in Zutphen woonden wilde ik het badminton weer oppak-

ken na jarenlang karate en salsa dansen te hebben gedaan. Ik 

ben op zoek gegaan naar een leuke en enthousiaste club en vond 

deze in Steenderen waar ik meteen ben gebleven. Nog steeds met 

veel plezier. Nieuwe leden worden hier erg goed opgevangen. 

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

zou je hem/haar dan vragen? 

Met mijn moeder, ze is 15 jaar geleden gestorven en heeft veel 

van het leven van mij en mijn broer niet meer meegemaakt. 

Met Jarrod Radnich, geweldig hoe hij Pirates of the Caraïben 

speelt. Hoe hij aan zijn piano talent komt. 

Met een collega acupuncturist(e) die werkt in Azië, over zijn/haar 

beste ervaring met acupunctuur. 

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrièreversleten? 

Een paar keer ben ik overgestapt naar een nieuwer, lichter rac-

ket.  Ik speel nu met een racket dat ik van mijn broer kreeg. 

Ledenchat -  Kirsten ter Horst 
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Ledenchat -  Kirsten ter Horst 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 

Om in het vliegtuig te stappen en op vakantie te gaan, of voor een 

leuk salsa feest.  

Wat is je grootste badmintonblunder? 

Genoeg goed bedoelde slagen die de shuttle missen…  

Marius stelde in zijn chat aan jou de vraag 'Waar komt 

jouw passie voor naaldjes vandaan?’ 

Als fysiotherapeut behandel je het bewegingsapparaat, heel boei-

end. Als pedagoge werd ik wetenschappelijk opgeleid op het psy-

chosociale vlak, een mooie aanvulling. Als acupuncturiste kan ik 

mensen het beste helpen en veel klachten tegelijk behandelen. Ik 

vind het fantastisch dat je sterke pijn kunt laten verdwijnen of 

verminderen met een paar dunne naaldjes. Toen ik las dat er zelfs 

open hart operaties en galblaas operaties worden uitgevoerd met 

acupunctuur als verdoving wilde ik acupunctuur studeren. Ook dat 

je de energie kunt versterken, innerlijke rust verbeteren, stem-

ming verbeteren. Er zijn enorm veel klachten die behandeld kun-

nen worden met acupunctuur en dat zonder bijwerkingen. 

Vaak komen er mensen die niet (voldoende) geholpen kunnen 

worden met de westerse geneeskunde en klachten blijven houden, 

het is mooi als dat met acupunctuur verholpen wordt.  

Operaties kunnen worden voorkomen of medicatie kan worden ge-

stopt of verminderd. Het is ook mooi om preventief te behande-

len, dus voor de hooikoorts periode begint behandelen en dan 

goed zonder medicatie het seizoen doorkomen. J 

e hoort het al. Ik ben blij dat ik acupuncturist ben geworden en 

ben nog lang niet uitgeleerd.  

Aan wie geef je deze chat door? Wat wil je hem/haar vra-

gen?  

Aan Lex, waarom hij geen cabaretier is geworden. 
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Elke donderdagavond hoor je het woord wel een paar keer door 

de zaal galmen, een kreet gevolgd door gelach, door ‘ah-ze-is-er
-weer-blikken’ of door “Ja! Lekker! Met stroop en suiker graag!” 

Of, veelal door bezoekende verenigingen, de ‘waar gaat dit in 
hemelsnaam over’-blik. Speciaal voor deze laatste categorie, 
duiken we in de geschiedenis van de PANNENKOEK. Jawel, je 

leest het goed, de pannenkoek.  

Net zoals van elk onderwerp, zijn er verschillende versies van de 
geschiedenis van de pannenkoek. Deze versie is een beetje van 
Wikipedia, een beetje van Google en ‘hoe kan het ook anders’ 

een beetje van mijzelf. 

De eerste vermeldingen van de pannenkoek zijn terug te vinden 
in China en Nepal. Nu zal je niet direct denken, ha ja! De eerste 
gedachte die in me opkwam was, hoe spreek je pannenkoek uit 

het in het Chinees? Waarom staat het niet op de Chinese kaart 
tussen de Foe Yong Hai en de Babi Pangang? Het lijkt zo’n oer-

Hollands recept? Komt het dan niet uit Nederland?  

Ok, ok, ik dwaal af.. Laten we verder gaan. In de 12e eeuw werd 

dit recept meegenomen, door de kruisvaarders, naar Europa. 
(AH! Kijk, dat spreekt me meer aan).  Het 

belangrijkste ingrediënt was destijds boek-
weit, een graansoort. Daarvan maakte 
men het beslag voor de koek. Een eeuw 

later werd er steeds meer aan het beslag 
toegevoegd. Naast boekweit werden ook 

water, melk, een vleugje bloem en gesmol-
ten boter toegevoegd aan het beslag. Te-
genwoordig wordt er vooral bloem ge-

bruikt, in combinatie met melk en eieren. In deze eeuw hoef je 
zelfs niet eens meer de bloem af te wegen; je koopt een pak in 

de winkel waar alles al inzit, je voegt alleen nog melk of water 
toe, beetje roeren en klaar is je beslag. Maar wat nou lekkerder 
is? Mijn persoonlijke voorkeur gaat (voor wat dat waard is) uit 

naar het ‘originele’ beslag. Met de keukenweegschaal alle ingre-
diënten zorgvuldig afwegen, goed mixen en dat even laten staan 

Geschiedenis met een knipoog .. 
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voor je het in de pan giet. Of dat nou lekkerder is door alle tijd die 

je er aan besteed hebt of omdat de smaken zo veel ‘echter’ zijn, 

dat weet ik niet. Dat mag je zelf invullen. 

Terug naar de geschiedenis. Omdat elk land zo zijn eigen geschie-
denis heeft, beperk ik mij even tot de geschiedenis van de pan-

nenkoek in eigen land. Men vertelde veelal dat de pannenkoek 
werd ingezet bij zogenaamde ‘vrijerspraktijken’. Wanneer een vrij-

er op zondagavondbezoek een pannenkoek met boter en suiker 
geserveerd kreeg, dan was dat het bewijs dat hij in de gunst van 
de huwbare dochter stond. Maar wat als de ‘huwbare’ dochter nog 

geen vrijer had? Nou, als een huwbare dochter op kerstavond de 
eerst gebakken pannenkoek drie maal het huis ronddroeg, en 

daarna (in enkele andere versies) de pannenkoek over het dak 
zou werpen, zou ze haar toekomstige man zien. Dat klinkt interes-
sant, maar wat nou als het misgaat? Dat moest ze inderdaad heel 

voorzichtig doen. Ze moest netjes onder de dakgoot blijven lopen, 
want als ze maar een pas opzij zette, dan zou de duivel de koek 

afpakken en was het uit met de pret. Geen 
man, geen pannenkoek en een des duivelse 
moeder die zo had gehoopt dat de was eindelijk 

eens minder werd en dat ze eindelijk minder 

hoefde te koken. 

Ook werd in combinatie met het binnenhalen 
van de oogst verteld over de pannenkoek. Hiermee kwam het 

woord ‘OFFERKOEK’ naar voren. Een religieus gebak, dat werd ge-
deeld om de goden te bedanken voor de goede oogst (zouden 

spruitjes dan op de borden hebben gelegen bij een slechte 

oogst?). 

De naam ‘HAARDKOEK’ ben ik ook een aantal keren tegengeko-
men. Haardkoek, je raadt het al, was een koek die bij de haard 

gegeten moesten worden. De haard, het middelpunt van het huis, 
de plek waar de dienstboden in de huis-, en arbeidsgemeenschap 
met deze koek werden gevrijwaard van heimwee. Want waar-

schijnlijk waren ze er destijds ook al uit, wat helpt nou beter te-

gen verdriet dan een overheerlijke pannenkoek? 

 

Pannenkoek vertelt... 
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Laten we ons eens richten op de taalkundige geschiedenis van 

de pannenkoek. Want pannenkoek spellen valt voor menig pan-
nenkoek niet mee! Tot de spellingswijzigingen van 1996 spelde 

je pannenkoek namelijk zonder de ‘fameuze’ tussen n. Dus als 
pannekoek. Maar je komt meerdere, oudere spellingsvarianten 
tegen, van pannecoecke tot pancoek. Etymologisch gezien is de 

pannenkoek: een in pan gebakken platte koek. Een deegproduct. 

Prima, weten we dat ook. 

Ook zijn er meerdere spreekwoorden met de pannenkoek te vin-

den in de literatuur.  

 De pankoek schuift of glijdt, dat iets betekent als: de zaken 

lopen goed. 
 Men moet geen pannenkoek met een ei bederven. Daarmee 

wordt bedoeld dat je het grote geheel niet door een kleinig-

heid moet laten vertroebelen. 
 Ze kennen mekaar met een warme pankoek belopen (ze 

wonen zo dicht bij elkaar dat ze de pannenkoek warm van 
het ene naar het andere huis kunnen brengen) met andere 
woorden, de snelheid van het overbrengen van nieuwtjes 

en kletspraatjes. 
 

Is er dan nog iets feestelijks te melden 
over de pannenkoek? Ja! Natuurlijk! Er be-
staan meerdere feesten waarbij pannen-

koeken geserveerd worden. Op de Maria 
Lichtmis bijvoorbeeld. Dat is een christelijk 

feest waarbij ze 40 dagen na kerst, op 2 
februari dus, samen pannenkoeken eten. 
Maar er is ook nog vette dinsdag, de dag 

voor Aswoensdag . Het einde van carnaval 
word zo gevierd, nog even genieten voor-

dat de vastentijd tot Pasen begint. 
Ook  wil ik nog even stilstaan bij het feit 
dat de pannenkoek zelf zo populair is dat er in Nederland een 

speciale ‘pannenkoeken dag’ is. Op de laatste vrijdag van maart 

Geschiedenis met een knipoog .. 
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vieren wij het bestaan van deze lekkernij. Het doel is niet alleen 

een pannenkoek eren en eten omdat hij zo lekker is, maar ook om 
stil te staan bij onze oudere medemens. Er zijn veel scholen in ons 

land die op deze dag massaal hun taal-, en geschiedenisboeken 
aan de kant gooien en stapels pannenkoeken bakken. Om deze 
vervolgens samen met de opa’s en oma’s, of bij de oudere mede-

mens in het verzorgingshuis, op te eten. Om geschiedenis in ere 
te houden, om te vieren dat er vele generaties lang wordt gepro-

beerd zo goed mogelijk voor elkaar te zorgen. 

Maar nu denk je misschien, hoe komt nou de pannenkoek in de 

sporthal terecht? Heeft de huwbare dochter getracht te frisbeeën 
met de pannenkoek? Heeft ze geprobeerd, nadat ze de 

‘haardplaat’ gebroken had, met het badmintonracket een pannen-
koek te bakken boven het vuur? Of zijn sporters helemaal zot van 

pannenkoeken omdat het een soort powerfood is?  

Op alle vragen kan ik nee antwoorden. De pannenkoek is de laat-

ste jaren steeds meer opgedoken in de (vooral) wielersport en de 
voetballerij. Men beweert zelfs dat de term oorspronkelijk uit de 
wielrennerij afkomstig is. Zo werd op een denigrerende manier de 

zwakkere coureur betiteld. Tegenwoordig is dat verbasterd tot een 
soort van ‘scheldwoord’, ‘zelfspo( r)t’ dat niets meer betekent dan 

bijvoorbeeld het woord sukkel. Je maakt een onnodige fout (nou 
denk ik eigenlijk, ja een fout, is dat niet altijd onnodig?) en noemt 
je zelf een pannenkoek, een sufferd, een onhandige oelewapper. 

Aangezien mijn talenten om onnodige fouten te maken net iets 
meer uitblinken dan mijn overige talenten, zal de pannenkoek nog 

wel eens door menig sportzaal galmen. 

the one and only BCS pancake 

Barbara 

Pannenkoek vertelt... 
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Jeroen Geurts, Ramon Kelderman, Ernst Jan van der Bend, Marie-

ke Schotman, Jan Takken en Esther Staal zijn de vrijwilligers die 

samen met penningmeester Wim brainstormen over sponsormo-

gelijkheden voor onze club. Het mag duidelijk zijn dat dit geen 

eenvoudige taak is.  Zij gingen hiervoor o.a. naar bijeenkomsten/

workshops over dit onderwerp. Maar veelal gaat het dan om spon-

soring van grotere clubs, zoals voetbalclubs. Dat is een andere tak 

van sport. Een aantal ideeën is intussen uitgewisseld en wordt aan 

het bestuur voorgelegd. Meer ideeën zijn meer dan welkom! Heb 

jij een goed idee of wil je aansluiten bij dit sponsorteam, meld je 

dan bij Wim. Jouw inbreng is meer dan welkom! 

Het invitatietoernooi was weer een groot succes! Er werd met ver-

ve gestreden en het geheel straalde een en al gezelligheid uit. Dat 

is precies zoals het bedoeld is! Ook de verloting pakte weer leuk 

uit: er zijn zo’n 480 loten verkocht. Uiteraard moet er nog wat aan 

inkoop van de opbrengst af, maar de sponsoring van de clubkas is 

goed gelukt! Allemaal hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder 

het organiserende team van deze 

editie: Bert Wisselink, Mascha Geb-

bink, Antoinette Knobben en Maikel 

Harmsen! 

 

Sponsorteam van start - doe je mee? 

Invitatietoernooi 
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Fotopagina: Invitatietoernooi 
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Op donderdag avond 20 November 

namen de jeugdleden afscheid van 

hun jaren lange trainer Sylvia. Na 

vrijwel 10 jaar als jeugdtrainster te 

zijn geweest vond Sylvia het wel tijd 

om het stokje door te geven en de 

taken met de verantwoording van 

zich af te laten. Sylvia heeft daarvoor 

een team met enthousiaste badmin-

tonleden voor deze taak gevraagd en 

of het hen leuk leek om deze taak 

van haar over te nemen.  

 

Alle jeugdleden zijn super dol op Sylvia 

en vinden het daarom ook super jam-

mer dat ze ermee stopt. Daarom hebben 

'de nieuwe trainers' besloten om Sylvia 

niet zomaar met lege handen weg te 

laten gaan na alles wat ze voor de club 

betekende.  En daarom bedachten de 

jeugdleden met de nieuwe leidinggeven-

den om Sylvia uit te nodigen om nog 

een laatste keer met de jeugd mee te 

trainen. Alleen was het niet zomaar een trainingsavond. Het waren alle-

maal spelletjes waarbij Sylvia en de jeugdleden aan deel moesten ne-

men. Zo werd er tikkertje gespeeld en zittend badminton in 2 groepen 

en nog veel meer! 

  

En toen ging de tijd heel snel en was het al bijna 8 uur. Alle jeugdleden 

en leidinggevende kwamen bij elkaar en ging allemaal om Sylvia heen 

staan. Er werden lieve dingen gezegd en natuurlijk hoort er ook nog een 

kleinigheidje bij voor al het harde werk dat Sylvia heeft gestoken in het 

maken van de wedstrijdschema's en het organiseren van de club uitjes 

en natuurlijk de trainingen voorbereiden etc. Alle jeugdleden hebben een 

klein verhaaltje met een tekening erbij gemaakt en vertelt wat ze van 

alle trainingen vonden en dat ze Sylvia allemaal heel erg zullen missen. 

Later is van alle tekeningen een boekje gemaakt zodat Sylvia altijd terug 
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Sylvia geeft het stokje door 

kan denken aan de super leuke tijd die ze heeft meegemaakt als trainer 

van de jeugd club.  

Wij wensen Sylvia veel gezondheid toe in de toekomst, ook voor de fa-

milie en dat ze een rustige tijd tegemoet zal gaan nu er minder druk op 

haar staat. En natuurlijk hopen we dat ze af en toe nog even binnen 

komt lopen of wat van haar zou laten horen. 

Wij willen Sylvia nogmaals bedanken voor de geweldige afgelopen paar 

jaar, we hebben ontzettend veel van haar kunnen leren en we hopen 

natuurlijk dat ze ons niet snel zou vergeten. 

 

Het nieuwe team dat is samengesteld om de plaats van Sylvia over te 

nemen zijn onder andere:  

Marije Knol, Johan Boesveld, Robert Klein Lebbink, Jeroen Geurts, Lucie 

Peters, Margit Holland en Iris Garritsen   

Zij zullen de taken van Sylvia op zich nemen en elke donderdag avond 

klaar staan voor de jeugdleden om ze kennis van het spel bij te brengen 

en ze natuurlijk te begeleiden naar een hoger niveau.  

'Graag zouden wij willen doorgeven wat ook ons is geleerd' in dit geval 

door Sylvia. 

 

Groetjes Margit 
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Reactie Sylvia op haar afscheid 

 

 Hoi lieve jeugd van BC Steenderen. 
 
Wat heb ik een gezellige avond gehad afgelopen donderdag! Het was su-
perleuk om weer een avondje bij jullie te zijn. En als je dan thuis komt en 
het mooie boekje doorleest, dan maakt je hart toch echt een klein spron-
getje. Zoveel gave teksten, tekeningen en plaatjes. Ik zag zelfs mijn eigen 
hoofd tussen de plaatjes, zo leuk! Ook ouders schreven en plakten mee, 
top! Aan jullie allemaal: dank je wel!!!! 
 
Ook wil ik graag de nieuwe jeugdleiders bedanken voor het organiseren 
van dit 'feestje', met een hoofdrol voor Marije daarin. Ook jullie teksten in 
mijn feestboekje waren hartverwarmend. Dank jullie wel!!! 
 
Als laatste dan ook nog een bedankje aan het bestuur voor de bijdrage 
aan het cadeau. Ik hoop er iets moois voor uit te zoeken.  
 
Lieve groet aan allemaal, 
Sylvia  
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Grote Clubactie - de topverkopers 

Grote Clubactie: weer een hoge opbrengst,  

topverkopers  in het zonnetje gezet 

Donderdag 27 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.  

Om maar met het laatste beginnen: we hebben, ondanks het wat lagere 

aantal clubleden, weer een zeer goed GCA- jaar gedraaid. Met z'n allen 

(jeugdleden en Lex) hebben we voor € 996,- aan loten verkocht. Dat 

zijn slechts een paar tientjes minder dan het all time high van vorig jaar. 

Daar gaat nog wel een kleine 200 euro af aan inkoop- en andere kosten. 

Maar het is weer een mooi bedrag! 

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. Een aantal jeugdleden doet extra hun best om 

zelfs meer te verkopen: Wout Tebbens (12), Yalenka Span (15), Bee-

rend Steentjes (17). 

Nog vrolijker worden we van de jongelui die er helemaal voor gaan om 

topverkoper te worden. En  wie verkochten dit jaar de meeste loten? 

Penningmeester Wim kwam hier speci-

aal voor naar de jeugd. Op de derde 

plaats zien we een 'oude bekende':  Jan 

van der Spoel met 22 loten. Vorig jaar 

eindigde hij op de gedeelde eerste 

plaats. Dit keer mocht hij een bewaar-

doos met inhoud van K'nex mee naar 

huis nemen. Op de tweede plaats een 

nieuwkomer: Eline Veenhuis met maar 

liefst 47 verkochte loten. Een hele 

mooie prestatie! Zij mocht 2 cd's van 

One Direction in ontvangst nemen, waaronder de recente 'Four'. En op 

de eerste plaats dit jaar nog een 'oude bekende': Evert van der Spoel 

met het geweldige aantal van 60 verkochte loten! Net als z'n tweeling-

broer Jan kreeg hij een doos van K'nex mee, in dit geval de 82 cm hoge 

Amazin 8 rollercoaster met waanzinnige loops & scherpe bochten. Op de 

foto de drie winnaars met hun prijzen. 

Jeugd van BC Steenderen: super bedankt voor jullie inzet! 
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Sinterklaas op bezoek 

Donderdag 4 december waren alle jeugdleden lekker aan het trainen. Ze 

mochten dit keer kiezen of ze de smash wilden oefenen of de opslag. 

Toen ineens keihard op de deur werd gebonsd. De jeugd had geen idee 

wat ze overkwam. Na een tijdje was iedereen ook al van de baan af en 

ging richting de deuren, kijken of er iemand achter stond. Maar dan 

stond je ook al gelijk buiten, dus snel gingen de kinderen weer naar bin-

nen. 

Binnen stonden ook ineens twee zwarte pieten en de enige echte sinter-

klaas in de hal. Met een hartelijk ontvangst werden ze binnen gehaald. 

De zwarte pieten hadden voor de sint gelijk een stoel gepakt. En sint 

kon heerlijk even zitten en zijn grote boek doorkijken.  

Alle jeugdleden kwamen bij de sint zitten en waren benieuwd wat er al-

lemaal te horen was. Alle dames van de leiding moesten even op schoot 

komen bij sinterklaas. Gelukkig was de sint heel aardig en kregen ze 

allemaal een mooi cadeautje.  

Ook had sint wat te vertellen over de kinderen. Gelukkig waren het bij-

na allemaal positieve dingen. 

Na het gesprekje mocht er weer even gesport worden. De pieten deden 

ook gezellig mee. Er werden dingen voorgedaan aan de sint, zoals de 

smash en de clear. Hierna deden de pieten ook nog een wedstrijdje, dit 

konden ze niet echt heel goed, maar de kinderen hebben ze het even 

goed aangeleerd. 

Ook een rondje om het net mocht niet ontbreken, de pieten deden ook 

(goed) mee.  

Aan het einde kregen de kinderen allemaal nog een lekkere zak peper-

noten natuurlijk en een leuk cadeautje mee naar huis.  

Ik heb van de sint en zijn knechten vernomen, dat ze snel weer eens in 

het leuke Steenderen terug zullen komen. 

Marije  
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Sinterklaas op bezoek 
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We beginnen vrolijk opnieuw met sparen. Doe jij ook mee? Het 

werkt super eenvoudig: 

Ga naar www.doelshoppen.nl, selecteer je doel, selecteer de win-

kel waar je wilt shoppen en je spaart gratis mee voor het goede 

doel! Het kost je niets meer, er wordt niets van je geregistreerd. 

Hoe simpel wil je het hebben?   

http://www.doelshoppen.nl
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Voorzitter: Secretaris   
Lex de Goede Sylvia Breukink  
tel. 0575-451171 tel: 0575-452306 
voorzitter@bcsteenderen.nl info@bcsteenderen.nl 
 
Competitieleider   Activiteiten   
Marja Koert Bert Wisselink 
tel. 0313-471869 tel: 0575-451798 
competitieleider@bcsteenderen.nl activiteiten@bcsteenderen.nl 
 
Penningmeester   Trainers 
Wim van der Spoel Jan Takken 
penningmeester@bcsteenderen.nl Mascha Gebbink 
 trainer@bcsteenderen.nl 
 
Jeugdleiders Internet: 
Johan Boesveld  (trainer) web: www.bcsteenderen.nl 
Marije Knol (alg. leiding)                     e-mail:nfo@bcsteenderen.nl 
Jeroen Geurts Facebook: /BCSteenderen  
Robert Klein Lebbink Twitter: @BCSteenderen 
Iris Garritsen   
Margit Holland Redactie clubblad 

Contact met Marije en Johan: Barbara Leerkes 
jeugd@bcsteenderen.nl  Marieke Schotman 
 redactie@bcsteenderen.nl 
 
Sporthal Trainingsavond  
‘t Hooge Wessel Donderdagavond 
Prins Bernhardlaan 3 18.30-20.00 uur jeugd 
7221 BA Steenderen 20.00-23.00 uur senioren 
tel: (06) 2391 8982 hal open tot 23.00 uur 
  

Contactinformatie 

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 geschie-

den voor 15 november bij de secretaris. Indien niet op tijd is op-

gezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe 

jaar.” 



  

 

 

Fijne 

Kerst en een heel 

gelukkig  en sportief 

2015 


