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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  
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Uw adviseurs: 

 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 

 

Tel: 0575 - 452784 
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Van de voorzitter: Voor-jarig 

Voor-jarig 

 

De ALV had dit jaar een onge-

kend karakter: hebben we 30 

jaar het bestuur aan de ene 

kant van de tafel gehad en de 

overige leden van de vereni-

ging aan de andere kant: dit 

jaar was het jaar van de inno-

vatie en verandering. De leden hebben tijdens de ALV van 

harte samengewerkt in kleine clubjes aan de vraag hoe we 

nieuwe mensen kunnen verleiden om lid te worden van onze 

club, samen hebben we nagedacht over de vraag wat je voor 

activiteiten zou willen ontplooien op de donderdagavond en 

hebben we gebrainstormd over de vraag of we mogelijk zelf 

een regionale competitie willen gaan opzetten. Ook nu was 

meedoen belangrijker dan winnen: iedere aanwezige heeft 

naar beste vermogen bijgedragen en de gezamenlijke resul-

taten waren heel vruchtbaar. Een bijkomend voordeel van 

het samen werken aan de gewenste oplossingen is dat het 

draagvlak groot is: iedereen is betrokken en samen kom je 

tot conclusies. Wat ons betreft gaan we deze vorm vaker in-

zetten: de inventarisatie die we in 2014 hebben gedaan on-

der de leden om bepaalde zaken zoals sponsoring op te pak-

ken heeft ons op een hele plezierige wijze verrast: eigenlijk 

is iedereen op de een of andere manier wel betrokken bij be-

paalde taken en is de club van ons allemaal. Samen sterk 

dus! 

De lente is per 21 maart officieel van start 

gegaan: de dagen lengen en het licht kan la-

ter aan. Je hoeft maar naar buiten te kijken 
) 
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en ook zonder kalender kan je vaststellen dat overal nieuw 

leven ontspruit: de bomen botten uit, de hyacinten spuiten 

uit de grond, het gras begint hier en daar alweer enthousiast 

te groeien, de sprieten steken de kop op. In de wei zie je her 

en der ook jong leven beginnen, dus na die iets koudere pe-

riode (ook dit jaar stelde de winter eigenlijk heel weinig 

voor)  worden we letterlijk en figuurlijk weer opgewarmd. Je 

krijgt er domweg weer zin in om met een nieuwe, schone lei 

de toekomst aan te vliegen. In ons geval betekent dat dat 

we ons jaarlijkse Generatieklooftoernooi gaan houden waar-

bij de jeugd samen met de volwassen gaat bepalen welk 

koppel het sterkst is, we gaan 

weer aan de Blok maar ook in-

tern vaststellen wie van de vol-

wassenen zich dit seizoen club-

kampioen mag gaan noemen: 

de komende maanden richting 

de zomer genoeg te doen dus.          

Ik wens iedereen bij deze een 

hele fijne , frisse lente met heel veel speelplezier!! 

Lex  
 

Van de voorzitter: Maart roert zijn staart 
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Badminton Club  
Steenderen 

Clubblad nr 49 
voorjaar 2015 

 

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 

juni 2015 

 

Inleveren kopij 

Graag  voor 1 juni 

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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Uit de redactiekamer 

denken dat de regering wel 

iets zou bedenken als een 

‘antistresswet” ofzo.. Zodat 

het leven een beetje minder 

hectisch wordt. Maar ik gok, 

dat ze van het idee alleen al 

zo gestrest raken dat ze het 

maar laten.. Dus blijft de 

stress bestaan, gratis en 

voor niks. We kunnen daar-

entegen wel een cursus 

‘mindfullness’ gaan doen. 

Leren om het koppie leeg te 

kunnen maken en zo minder 

stress te ervaren. Maar als 

je dan de prijs van die cur-

sus ziet… misschien moeten 

we daar eens zegeltjes voor 

gaan sparen.. Gat in de

(super)markt zou ik zo den-

ken!  

Voor nu is de stress weer 

even voorbij, het clubblad is 

af en ik ga in relaxmodus! 

Toedeledoki!    Barbara 

Stress met een hoofdletter S. 

Stress?? Wat is dat?? Wat 

kan je daarmee doen? Waar 

koop je dat?  

Was het maar zo’n feest, dat 

je stress uit de schappen in 

de supermarkt kon halen, 

dat het, net als een potje 

pindakaas, tussen de zoet-

waren stond. En hoewel het 

dan niet op mijn boodschap-

penlijstje zou staan, zou het 

vast zo’n product zijn met 

zo’n aantrekkingskracht dat 

het elke keer weer “per on-

geluk” in mijn wagentje be-

landt.. Maar op een of ande-

re manier kan je stress niet 

kopen. Nee sterker nog, je 

krijgt het er gratis bij als je 

boodschappen gaat doen. 

Net als de moestuinpotjes, 

de Eftelingzegels of andere 

‘gadgets’ die half Nederland 

spaart zolang het maar gratis 

is. Stress schijnt slecht te 

zijn voor je bloeddruk en 

toch hebben heel veel men-

sen er meer dan geregeld 

last van. Je zou dan toch 



 

8 

Activiteitenkalender 

 

Voorlopig geen toss avonden 

Er zijn veel activiteiten in de 

laatste maanden van het sei-

zoen, zoals gewoonlijk komen 

dan de toss avonden te verval-

len. 

Clubactiviteiten 

2 t/m 30 april Clubkampioenschap Enkelspel 

9 april, 18.30-ca. 20.10 uur Generatieklooftoernooi 

23 april 19.30 uur jeugdvergadering 

7 mei t/m 25 juni Blokcompetitie 

Vrijdag 26 juni Barbecue 

Laatste speelavond 

Donderdag 25 juni 

Toernooien in de regio 

11 april Achterhoek Open jeugdtoernooi Gaanderen 

31 mei Seniorentoernooi Ulft/Gendringen 
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Verjaardagskalender 

 

 

 

 

April 

Iris Garritsen     17 april 

Johan Boesveld  17 april 

Margit Holland    17 april 

Jade Kleij       18 april 

Tim Hetterscheid  19 april 

Lex de Goede        27 april 

Jeroen Luesink      30 april 

Juni 

Jeroen Geurts 3 juni 

Mascha Gebbink 7 juni 

Bo Rutjes  11 juni 

Jarkko Beulenkamp   19 juni 

Axel Garritsen 20 juni 

Bert Wisselink 26 juni 

Mei 

Eline Veenhuis      17 mei 

Josja van Mierlo    18 mei 

Woud Tebbens      26 mei 

Joke van Rooij      29 mei 
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Van de bestuurstafel  

Oproep: wie wil met senioren aan de slag? 

Tijdens de Algemene Ledenver-

gadering hebben we gevraagd 

naar tips waarmee we meer le-

den zouden kunnen werven. Er is 

toen onder andere geopperd om 

senioren overdag een uurtje 

badminton te bieden. Dit willen 

we als bestuur best gaan onderzoeken. Vraag daarbij is dan 

of er onder de leden misschien iemand is die door de week 

1,5 uur tijd en zin heeft om hier (in de toekomst) mee aan 

de slag te gaan. De gedachte is daarbij niet dat er echt trai-

ning gegeven moet worden maar wel de mensen gezellig be-

zig houden met een partijtje. Een stukje uitleg hoort daar 

dan weer wel bij. Wie dit wel ziet zitten wordt van harte uit-

genodigd zich bij één van de bestuursleden te melden. 

 

De smashcard komt er aan! 

Een ander idee om meer mensen kennis te laten maken met 

badminton en dus extra inkomsten te genereren is een soort 

strippenkaart te introduceren. De SMASH-card zoals wij hem 

gedoopt hebben is tijdens de laatste bestuursvergadering 

officieel gelanceerd door onze voorzitter Lex. Hij maakte van 

blad vol SMASH-cards zeer vakkundig een vliegtuigje (je 

vraagt je af of dat zijn dagelijkse bezigheid is) en lanceerde 

deze. Een hilarisch pauze-vullende activiteit!  

Maar goed de SMASH-card is een feit! Vanaf mei is de kaart 

in de sporthal verkrijgbaar bij bestuursleden. Ook een leuk 

idee als cadeau. Er zijn 2 varianten: een ‘5-ritten’-kaart voor  

€ 30,- en een ‘10-ritten’-kaart voor € 55,-.  

Maak er reclame voor! Tip oud-leden, bekenden, etc.  

Voor een afbeelding zie volgende pagina. 
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Van de trainer, eh wat zeg ik.. TRAINERS!! 

We hadden al een seizoen lang de eer dat Mascha tijdens de 

trainingen Jan bijstond als trainer. Maar nu mogen wij met 

trots melden dat Mascha officieel haar sportleidersdiploma 

heeft weten te behalen! Lees hieronder wat Mascha hier 

over te vertellen heeft. 

Beste badmintonners,  

Na een aantal weken op zaterdag 

te hebben gezwoegd is het diploma 

in de pocket...vanaf nu… TRAIN-

STER… Klinkt dat he? Ik heb heel 

veel geleerd, vooral over hoe ik mij 

moet opstellen als trainster. Hoe 

breng je enthousiasme in de trai-

ning en vooral waar bestaat een 

goede warming up uit en als je dat 

dan weet, hoe breng je dan het 

doel van de warming up. 

Kortom, erg leuk en leerzaam was het en ik hoop dat jullie 

van de trainingen van Jan en mij genieten en vooral ook lol 

hebben! Hebben jullie nog vragen, dan hoor ik het graag! 

Mascha 
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Competitie seizoen 2014-2015 is afgelopen 

en de eindstanden zijn te vinden op  

        Www.toernooi.nl. 

Inmiddels is er ook bekend welke teams promoveren en de-

graderen. 

Tijdens de Alg.ledenvergadering was het voor team 2 nog 

spannend: wel of geen degradatie, want de onderste in de 

poule moest nog 1 wedstrijd spelen met 3 punten achter-

stand op ons. 

We weten nu inmiddels dat alleen de onderste uit die poule 

degradeert, dus team 2 mag volgend seizoen 

weer uitkomen in de 3e klasse. 

Helaas is het team 3 niet gelukt stand te hou-

den in de 4e klasse, jammer. 

Volgend seizoen maar flink aan de bak met 

een sterk team en proberen kampioen in de 5e 

klasse te worden. 

Bij uitkomen van het clubblad is de voorjaarscompetitie re-

gio Oost weer van start gegaan, dit jaar zonder BC Steende-

ren, te weinig aanmeldingen om een team van gelijke sterk-

te samen te stellen. 

We kijken ook alvast vooruit naar seizoen 2015-2016 en de 

vragenlijst t.a.v. competitie en training is rondgestuurd. Alle 

aanmeldingen worden geïnventariseerd en de commissie 

 Van de competitieleidster 
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gaat proberen hetzelfde aantal team als vorig jaar samen te 

stellen, maar gezien het aantal aanmeldingen en blessures 

van het afgelopen seizoen, is het de vraag of dit haalbaar is. 

Lukt dat niet, dan zijn we ge-

noodzaakt de teams groter te 

maken en minder teams aan te 

melden.  

 

Iedereen zal in april hierover 

geïnformeerd worden. 

We zijn natuurlijk nog lang niet 

uitgemept, want in de april zijn er, voor wie wil, de clubkam-

pioenschappen op de donderdagavond en in mei gaat de 

welbekende BLOK weer van start. 

 

En vind je dit allemaal niet genoeg, dan zijn er mogelijkhe-

den genoeg om aan toernooien mee te doen.  

 

Marja  

 

Competitie 2014 - 2015  
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Van de activiteitencommissie 

Activiteiten binnen de club. 

Volgens goede gewoonte proberen we voor onze leden, 

naast de mogelijkheid om op de donderdagavond te trainen 

en vrij te spelen, gedurende het jaar een aantal activiteiten 

aan te bieden. Op de algemene ledenvergadering van 19 fe-

bruari  jl. is op een interactieve wijze aan alle aanwezigen 

gevraagd wat de wensen zijn. Voldoet het huidige aanbod 

nog aan de verwachtingen of zijn er specifieke wensen?  Wat 

duidelijk uit de ingeleverde reacties bleek is dat het trainen 

aan het begin van de avond zeer goed gewaardeerd wordt 

en in een duidelijke behoefte voorziet. Daarnaast werden de 

blokcompetitie en de clubkampioenschappen meerdere ma-

len genoemd als activiteiten die aanslaan bij een groot aan-

tal leden.  

Voor de resterende periode van het seizoen heeft het be-

stuur dan ook besloten dat er in de maand april clubkampi-

oenschappen worden gehouden op de donderdagavond 

(alleen heren- en dames enkelpartijen). De le-

den die niet aan de clubkampioenschappen mee 

willen doen zijn uiteraard gewoon van harte 

welkom, waarbij er voldoende ruimte overblijft 

om vrij te spelen. Ook de training om 20.15 uur 

vindt voor hen gewoon doorgang.   

Verder staat er nog een generatieklooftoernooi gepland op 9 

april en zijn  de toss avonden op de laatste donderdag van 

de maand inmiddels al vele jaren een vast onderdeel van het 

programma. 

Tot slot hebben we als toetje nog weer de blokcompetitie die 

tot het eind van het seizoen georganiseerd gaat worden. 

Zoals je leest is er dus voor een iedereen  nog meer dan ge-

noeg reden om ook in het voorjaar het ritje naar de sporthal 



 

15 

 

Van de activiteitencommissie 

te maken. Mijn ervaring is dat naarmate er meer leden zijn 

op de donderdagavond het alleen maar veel gezelliger 

wordt. Dus, hoe verleidelijk het soms ook is om op de bank 

te ploffen na een dag hard werken, wees een flinke meid/

kerel en laat je gezicht zien  

Bert  

  

 

 

 

 

 

Beste badmintonners,  

Johan, Bueno, Marcella en Mascha willen alle spelers die af-

gelopen seizoen in ons team hebben ingevallen bedanken. 

Ook bedankt voor jullie gezelligheid en enthousiasme! Zon-

der jullie hadden wij veel wedstrijden niet kunnen spelen en 

hadden wij dit mooie resultaat niet kunnen halen! 

Ook Marja bedanken wij voor je fijne ondersteuning! 

Wat hebben we toch een prachtige club met elkaar!!! 

Groetjes namens team 1 

Mascha Gebbink 

 

 

Berichtje van team 1 
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Gert steekt “zijn jongens” in het nieuw 

Gert Maalderink biedt het jongens jeugdteam 1 wedstrijdkle-

ding aan 

De jongens van jeugdteam 1 vroegen aan Gert Maalderink 

van de gelijknamige autorijschool of hij hun kledingsponsor 

wilde zijn. Gert, wie kent hem niet?, zei spontaan ‘ja’. Hij 

speelt bijna wekelijks met en tegen de jongens die, zo zegt 

hij, toch een beetje tussen jeugd en volwassenen in balance-

ren. “Ik vind het zo leuk met de jongens een partij te spe-

len, ik moet dan echt vol aan de bak. Als ze op zondag een 

thuiswedstrijd spelen sta ik op de tribune. Met deze sponso-

ring hoop ik ze te stimuleren vooral te blijven spelen.  

“Bij de foto 

vlnr:sponsor 

Gert en Marja 

Maalderink, 

Tom Vrede-

goor, Lars Pol-

man, Larse 

van Koot en 

Tom Vrede-

goor,  

 

 
 

 

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 zijn er ondertussen weer kampioen in ge-

worden!” 
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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 ge-
bruik 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 Lex de Goede, 52 jaar, bijna 30 jaar gelukkig getrouwd 
met Marlies en we hebben 3 kinderen van 27, 25 en 23 jaar. Sinds 
een jaartje hebben we zwarte Midas, een leuke kruising tussen 
een Jack Russell en een Tibetaanse terriër naast een aanloopkat, 
te veel sierduiven, een stokoude (en nu half kale) zebravink en 
een paar uit de kluiten gewassen goudvissen. Ik ben geboren in 
Brabant maar woon ruim 40 jaar in Gelderland: na 15 jaar Steen-
deren wonen we al weer bijna 6 jaar heel plezierig in Eefde.  
Ik ben van huis uit jurist maar al zo’n 25 jaar werkzaam als ma-
nager, nu bij de Douane. 
Naast badminton zijn mijn hobby’s tuinieren (we hebben een re-
delijk grote tuin, dus ook al heb ik geen zin dan is er altijd wel wat 
te doen..), lezen, knutselen, sleutelen, bij mooi weer motor rijden, 
reizen en een beetje politiek bezig zijn in de gemeente Lochem. 
 
Hoe ben je bij de club gekomen? 
Als student ben ik gaan badmintonnen en eigenlijk ben ik daarna 
nooit meer gestopt. Toen we een kleine 20 jaar geleden in Steen-
deren kwamen wonen ben ik nadat de verhuisperikelen weer een 
beetje waren geluwd een keertje gaan kijken in de sporthal: de 
eerste begroeting was warm en enthousiast, de sfeer was goed en 
ik ben dus nooit meer weg gegaan.    
 
Met welke 3 personen zou je wel eens willen tafelen en wat 
zou je hem/haar dan vragen? 

Met Adam, de man van Eva: ik zou hem willen vra-
gen waarom hij zo nodig van die appel moest eten. 
Sinds die tijd is er immers heel veel onnodig leed in 
de wereld: dat had ons allemaal bespaard kunnen 
worden. Ik zou ook wel een babbeltje willen maken 
met Poetin en Obama aan een en dezelfde tafel: 
ook zij hebben ongetwijfeld een verhaal bij mijn 
vraag waar we met deze aarde naar toe zouden 
moeten willen en hoe zij dat samen denken te be-
reiken. 

 
Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrièreversleten? 
Poe, daar vraag je me wat. Ik weet dat ik er heel wat versleten 
heb want eigenlijk sla ik al mijn hele carrière zo hard mogelijk te-
gen die shuttle en dat is toch niet goed voor zo’n racket. Ik heb 
een paar keer een racket gelukkig binnen de garantie door midden 

Ledenchat -  Lex de Goede 



 

19 

Ledenchat -  Lex de Goede 

geslagen, maar ik denk dat ik de afgelopen 35 jaar in totaal mini-
maal zo’n 10 rackets versleten heb. Overigens zijn er 2 uit hun 
lijden verlost nadat ik ze binnen de club opnieuw had laten be-
spannen: na afloop waren ze definitief rijp voor de vuilnisbak om-
dat ze tijdens het bespannen geknapt waren  
Mijn laatste heb ik geloof ik een klein jaar geleden gekocht via 
Sylvia: eind vorig jaar knapte ook die weer (natuurlijk tijdens een 
competitiewedstrijd) en daarna heeft Robert hem opnieuw be-
spannen: ik moet eerlijk zeggen dat ik tot dat moment nooit zo’n 
lekker racket heb gehad!!   
  
Waar mogen we jou voor 
wakker maken? 
Eigenlijk helemaal nergens voor: 
als ik slaap dan doe ik dat liefst 
zo ongestoord mogelijk. Mijn 
vrouw maakt me ’s nachts wel 
eens wakker omdat zij beweert 
dat ik dan heel hard snurk: ik 
geloof daar trouwens helemaal 
niets van want ik heb er zelf nog 
nooit wat van gemerkt. 
 
Wat is je grootste badmin-
tonblunder? 
Ik weet niet wat erger was, dat 
jongetje van een jaar of 15 of die man die vermoedelijk ouder was 
dan 65 jaar: beide singles eindigden voor mij in een lichte teleur-
stelling. Ter voorkoming van misverstanden: ik ga er voor maar 
als de tegenstander beter is dan zeg ik ‘chapeau’! 
 
Kirsten stelde in haar chat aan jou de vraag 'Waarom ben 
je geen cabaretier geworden?’ 
 
Leuke vraag waar ik echt nog nooit over heb nagedacht: zoals ik 
hiervoor al heb aangegeven ben ik opgeleid als jurist waarbij taal 
en de betekenis van woorden heel belangrijk is. Ik vind het zelf 
erg leuk om met onze taal bezig te zijn door veel te lezen (ik lees 
me buiten mijn werk te pletter met krant en weekbladen, probeer 
ook nog boeken te verslinden: ik vind naast een spannende thril-
ler bijvoorbeeld Youp’s gebundelde wekelijkse verhalen in de NRC 
geweldig), zelf zo nu en dan stukjes te schrijven dan wel ergens 



 

20 

een verhaal af te steken waarbij ik dat 
dan niet altijd gortdroog probeer te 
houden. Maar om nou te zeggen dat ik 
daarmee trekjes heb van een cabare-
tier, nee. Ik vind het overigens razend 
knap zoals bekende cabaretiers met 
taal spelen en dat vaak meer dan een 
uur vol houden maar heb geen enkele 
illusie dat ik me daar aan zou kunnen 
meten. Schoenmaker blijf dus lekker 
bij je leest!  
 
 
Aan wie geef je deze chat door? Wat wil je hem/haar vra-
gen? 
 
 
Aan Gert: wanneer heb jij zelf voor het laatst een bekeuring ge-
had en waarvoor was dat dan?  

 

Ledenchat - Lex de Goede 
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Stretch je fris in 5 minuten! 



 

22 

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! 

 

Jeugdteam 1 van Badmintonclub Steenderen is dit seizoen weer 

kampioen geworden in de regiocompetitie. Vorig jaar bereikten ze 

deze titel ook al waardoor ze voor dit jaar in een klasse hoger 

werden ingedeeld. Maar ook nu bleken de jongens, Larse van 

Koot, Lars Polman, Nick en Tom Vredegoor, weer het beste team 

te zijn: zij hebben geen wedstrijd laten liggen dit seizoen. 

Alle reden voor het bestuur van de club om de jongens in het zon-

netje te zetten. Bij de start van de laatste thuiswedstrijden, wer-

den de jongens dan ook verrast met een druk bezochte huldiging. 

Naast leden van de vereniging waren ook veel ouders aanwezig. 

Maar ook hun trouwe supporter en sponsor Gert Maalderink was 

weer van de partij.   

Sponsorteam van start - doe je mee? 

Huldiging jeugdteam 1 
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De “boys” van de club winnen titel! 

Bestuurslid Sylvia Breukink, maar ook de ouders, spraken de 

jongens toe. Wat zij vooral roemden was de inzet en het sportie-

ve spel van de jongens.  Een woord van dank ging naar de spon-

sor van het jeugdteam, Autorijschool Maalderink. Ook de ouders 

van de jongens werden bedankt, zonder hun hulp bij het rijden 

komen de jongens natuurlijk nergens. Last but not least werden 

ook de trainers Jan Takken en Mascha Gebbink bedankt voor de 

wijze lessen en tips en trucs die zij de jongens gaven. Trainer 

Jan gaf de jongens nog mee dat hij hun inzet in de wedstrijden 

en bij de training erg waardeert. Hij hoopt dat ze ook volgend 

jaar de uitdaging weer aangaan. 

De jongens waren erg blij met de attentie die zij van het bestuur 

ontvingen: samen een avondje laser gamen en bowlen.  

Vlnr: 
Tom, Mascha, Lars, Jan, Larse en Nick 
 

 

PS: ook de laatste wedstrijd die zij deze dag speelden, wisten 

ze te winnen met 5-3. 
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Bericht van jeugdteam 1 

We waren best verrast zondag 15 februari toen we in het 
zonnetje werden gezet en er foto's werden gemaakt. 

We zijn "kampioen" geworden in de U 19. 

Het was een leuk badminton seizoen. Maar we hadden he-
laas niet zoveel tegenstand. 

We hebben samen een leuk 
team, Nick, Tom, Lars en Larse. 

En zijn samen in de voorjaarsva-
kantie wezen bowlen en laser-
gamen de prijs die we kregen 
van de vereniging! 

Het is een gezellige middag en 
avond geworden en we hebben 
samen ook nog wat gedronken in 
de Shisha bar. 

We gaan het volgend seizoen samen door maar willen dan 
meer uitdaging. Als de bond het goed vindt willen we in een 
andere regio gaan spelen?! 

Dan zullen onze ouders verder 
moeten rijden. 

Daar willen we ze alvast voor 
bedanken. 

En ook Gert Maalderink willen 
we bedanken als trouwe sup-
porter en sponsor. 

We hopen op een mooi en spor-
tief nieuw seizoen. 

 

Nick, Tom. Lars en Larse 
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Elke keer is het weer een feest om de kinderen van BCS zo 
enthousiast te zien badmintonnen. Jeugd heeft de toekomst 
zeggen de volwassenen dan! En dat is zo, en hopelijk blijft 
het zo vol en gezellig op de baan tussen half zeven en acht!  
Weet je nog een jongen of een meisje uit je buurt of uit je 
klas die het ook leuk lijkt om eens mee te doen? Neem hem 
of haar mee!  

 
Bij badmintonclub Steenderen is het jaarlijkse ouder-
kindtoernooi weer gehouden. Met een spannende ont-
knoping in de A-poule. Waarbij de allerlaatste wed-
strijd nog van belang was. 
 
Elk jaar in januari mogen de jeugdleden van badmintonclub 
Steenderen hun ouders (of andere familieleden) uitnodigen 
om eens mee te komen spelen op de trainingsavond. Dit 
keer was de trainingsavond wel veranderd in een mooi toer-
nooi. Door de vele aanmeldingen zijn er twee poules ge-
maakt. Een A-poule met ervaren jeugd en/of ouders en een 
B-poule met de wat jongere of minder ervaren jeugd. Op de 
avond zelf hebben er helaas een paar kinderen en ouders af 
moeten zeggen vanwege de griep die heerste. Maar deson-
danks was het een zeer geslaagde avond. 
 
De kinderen en ouders begonnen met een korte warming-
up. Drie rondes hardlopen door de zaal met wat rekken en 
strekken. Na nog even een slokje water konden de wedstrij-
den beginnen. 
Elke wedstrijd duurde 7 minuten. En elke keer moest er een 
koppel tegen een ander koppel badmintonnen. Alle standen 

Ouder-kindtoernooi 
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En de winnaars zijn…. 

werden opgeschreven zodat er op het eind nog winnaars be-
kend gemaakt konden worden. 
Het was erg leuk om te zien hoe de jeugdleden hun eigen 
ouders vertelden hoe ze op moesten slaan of hoe de punten-
telling ging. Na hard gesport te hebben en met een blij ge-
zicht het veld te hebben verlaten werden na anderhalf uur 
de punten van elk team opgeteld en kon er een winnaar be-
kend gemaakt worden. 
 
De ongeslagen winnaars van Poule B waren Woud Tebbens 
en zijn zwager. Bij de A-poule was het tot in de laatste wed-
strijd erg spannend. Vier teams stonden gelijk bij de vierde 
wedstrijd en moesten toevallig tegen elkaar. Dus het was na 
die vijfde wedstrijd nog even snel berekenen wie er uitein-
delijk gewonnen had. Het was een gelijk stand van twee 
koppels. Jan van der Spoel met zijn vader en Louw Helmich 
met zijn moeder waren op de gedeelde eerste plaats geëin-
digd in de A-poule. 
Alle kinderen en hun ouders kregen nog een lekker zakje 
snoep. De jeugdleiding van Bc Steenderen vond het een ge-
slaagde avond en hoopt dat er volgend jaar weer zo’n hoge 
opkomst is. 
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moppentrommel 

 
 Barend zit te gamen als zijn moeder zegt: “Ik wil weer 

eens naar de duinen. Ga je mee?” 
Barend: “Ik heb daar geen zin in mam..” 

Moeder: “Dan maak je maar zin!” 
Die avond zegt Barend: “Ik wil pannenkoeken.” 

Moeder: “Maar ik heb helemaal geen pannenkoeken..” 
Barend: “ Dan maak je maar pannenkoeken!” 

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

 
Waarom lakt een olifant zijn nageltjes rood? 

Dan valt hij niet op in een veldje met aardbeien! 
Heb jij wel eens een olifant in een veldje met aardbeien 

gezien dan? 
Nee?  Zie je wel dat het werkt! 

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

 
Zit een man met een hamer en een nijptang  

langs de waterkant.  
Als er een voorbijganger hem vraagt wat hij daar doet, 

zegt hij: “Ik vis.” 
“Hoe bedoel je, je vist, zo kun je toch niets vangen?” 

De visser antwoordt: “voor een tientje vertel ik je hoe ik 
dat doe!” De ander is benieuwd en betaalt hem  

een tientje. 
“nou ik wacht tot er een vis komt, grijp hem tussen de 

tang en sla hem dan met de hamer op zijn kop”, legt de 
visser uit. 

“Maar zo vang je toch nooit wat?” 
“Jawel hoor, een tientje of vijf op een middag! 
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Prijs woordzoeker 

 

Hoe vaak vind jij hierboven in de puzzel het woord  

badminton 

Stuur je reactie met je naam aan redactie@bcsteenderen.nl  
onder de inzendingen met het juiste antwoord verloten we 

een leuk prijsje! 

r h f i e b s t d c h p g a q 

r b s s v a d x b y b p x i q 

k b a d m i n t o n a f a e j 

r t g d s j t t n a d z d n m 

b b b b m b z p z b m b b b n 

a a a a a i a f u a i a a a u 

d i d d d d n d u d n d d d u 

m r m m m m m t m m t m m m m 

i n i i i i i i o i o i i i l 

n e n n s n n n n n n n n n v 

t k t t c j t t t t w t t t c 

o x o o u b j o o o o o o o l 

n l n n g j o p n n n n n n r 

b w g r b o p l f k q t i a m 

r v c a x x p q y f w d s c x 

mailto:redactie@bcsteenderen.nl
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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 
competitie@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: info@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 
Website: www.sporthalsteenderen.nl 
Facebook: /sporthalsteenderen  
 
  
 

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.” 



 


