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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 

Last call 

We schrijven juni 2015, 30 jaar na oprichting en geven 

(jubileum?-)uitgave nr 50 uit.   

Voorwaar, geen kleine prestatie 

om zo lang en zo veel clubbladen 

van formaat uit te geven. Heel 

veel lief en een klein beetje leed 

hebben we gedeeld op vele pagi-

na’s: ik schat dat we er in totaal 

wel zo’n 2000 hebben bedrukt. 

Helaas dreigt daar nu definitief de klad in te komen: Barbara 

heeft aangegeven dat zij het stokje graag over draagt maar 

helaas is er ondanks de oproep nog niemand opgestaan die 

het redacteurschap op zich wenst te nemen. En zonder re-

dacteur geen uitgave, zo simpel is dat. Da’s spijtig en zelfs 

meer dan dat: de gebundelde informatievoorziening, hilari-

sche ervaringen van teams, competitieagenda’s en -

uitslagen, verjaardagen, mopjes, puzzels, grappige plaatjes, 

het dreigt allemaal verloren te gaan. Ook komt daarmee een 

bron van inkomsten te vervallen: sponsoren/ adverteerders 

zullen wegvallen als we op geen enkele manier hun bood-

schap kunnen delen.  

) 
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Bij deze dus de laatste oproep om je te melden: we zoeken 

geen doorgewinterd persoon die in een half uurtje het geheel 

in elkaar draait. Die is er niet en dat hoeft ook niet. We zoe-

ken iemand die een beetje handig is met een PC en die het 

format drie a 4 keer per jaar vult met bijdragen van de le-

den.  Graag dus een momentje van overpeinzing of jij 

(samen met anderen?) diegene bent die zich opwerpt om 

richting nr. 100 te gaan! 

Na deze licht sombere boodschap ook weer een prettige: we 

zitten al in de zomer en gaan genieten van een tweetal 

maandjes verlof. Vakantie is altijd plezierig en geeft een an-

dere kijk op de dagelijkse realiteit. Vanaf tweede helft au-

gustus gaan we er weer voor. Vlak voor de start gaan we 

nog flyeren: dat zal nog apart aangekondigd worden. Als je 

mee wilt doen (met een paar uurtjes is het weer gepiept) 

dan horen we dat graag. In september wordt een invitatie 

georganiseerd zodat belangstellenden kennis kunnen maken 

met onze sport: heb je in je omgeving mensen die op zoek 

zijn naar een stukje beweging en gezelligheid, geef ze dan 

dat zetje en neem ze een keertje mee.  Wijs anderen op de 

recent  geïntroduceerde Smashcard waarmee ze heel voor-

delig kunnen spelen zonder de ‘last’ van een jaarlidmaat-

schap.  Kortom, denk mee over onze toekomst! 

Ik wens iedereen bij deze een hele fijne vakantie en graag 

uitgerust tot ziens in augustus!! 

 

Lex 

Van de voorzitter 
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Badminton Club  
Steenderen 

Clubblad nr 50 
zomer 2015 

 

Redactie 
Marieke Schotman 
Barbara Leerkes 

 

Lay-out 

Sylvia Breukink 

 

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 

september 2015 

 

Inleveren kopij 

Graag  voor 1 september 

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 

Barbara stopt... 

Zoals al met jullie gedeeld ziet Barbara graag dat het clubblad 

door iemand anders ingedeeld gaat worden. Wij zijn Barbara bij-

zonder dankbaar voor de clubbladen die zij al gemaakt heeft en 

hopen dat ze gaat genieten van dit stukje minder stress.  

Oproep… 

Tja, die staat te lezen in de mail en in het voorwoord van Lex. 

Gaan we hier dus niet herhalen. 

Wat zijn de alternatieven? 

Geen clubblad betekent dat we de leden informeren via website, 

facebook, twitter en e-mail over het wel en wee binnen de club. 

Wat zijn de gevolgen? 

Minder inkomsten doordat we geen advertenties meer kunnen 

verkopen. 

Maar dit clubblad… 

is toch weer gevuld en hoopt op jullie aandacht.  

De redactie… 

wenst jullie allen een heel mooie zomervakantie en hoopt op een 

doorstart in het nieuwe seizoen. Veel zon en gezelligheid ge-

wenst! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.geheugenvanoost.nl%2F54411%2Fnl%2Fredactie&ei=-0uIVbu6B8G4Us2Cg7AI&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNFL200Lw3jTdRBU6Pajzs36dwJSKw&ust=14350820
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Activiteitenkalender 

September 

12 Madelon Schieven 

13 Ine Galle 

19 Gerrit Hiddink en Maikel Harmsen 

22 Marysanne Beulenkamp 

Clubactiviteiten 

27 augustus: start nieuwe badmintonseizoen 

17 september: badmintoninstuif 

14-20 september: eerste speelweek regiocompetitie 

Verjaardagskalender 

Toss avonden 

Laatste donderdag van de  

maand tossen we 4x15 minuten.  

Juli 

2   Marieke Schotman 

12 Robert Klein Lebbink 

19 Tom Vredegoor 

25 Marius Lamers en Ramon Kelderman 

Augustus 

14 Koert Klein Lebbink en Larse van Koot 

25 Kirsten ter Horst 

27 Jan en Evert van der Spoel 
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Van de bestuurstafel 

Wedstrijden op zondag starten voortaan om 10 uur 

Op verzoek van de stichting en in overleg met de senioren-

teams op zondag, is de aanvangstijd van de wedstrijden op 

zondag verplaatst naar 10 uur. We hebben dus voortaan op 

wedstrijdzondagen de hal van 10 tot 13 uur.  

Regeling werving nieuwe leden  

Binnen onze vereniging willen we graag 

dat bestaande leden nieuwe leden aan-

brengen: reeds jaren geleden is beslo-

ten dat dat financieel beloond zou moe-

ten worden maar dat is de laatste jaren 

wat verwaterd. We willen de regeling 

echter opnieuw leven inblazen. 

Uitgangspunt is dat indien een jeugdlid een senior of jeugdlid 

aanbrengt hij of zij (via zijn ouders) € 15,00 in VVV bonnen 

ontvangt. Senioren die een jeugdlid aanbrengen krijgen  

€ 15,00 in VVV bonnen, en indien een senior een andere  

senior aanbrengt krijgt hij of zij € 25,00 in VVV bonnen. 

Er zijn een paar voorwaarden:  

 je moet zelf al 3 maanden lid zijn en 

 de VVV-bonnen worden gegeven nadat de contributie 

door het nieuwe lid is betaald. Indien een persoon lid 

wordt aan het eind van het jaar wordt het nieuwe jaar af-

gewacht; 

Op verzoek kan de beloning worden omgezet in een korting 

van het eigen lidmaatschapsgeld ter hoogte van de beloning;  

In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur over de 

toekenning van de financiële vergoeding: dit besluit is niet 

voor beroep vatbaar. 
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Indeling competitieteams senioren 
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Indeling competitieteams senioren 
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Wij hebben afgelopen trainingsseizoen als erg positief ervaren. Wij 

vonden het erg leuk en ook zeker leerzaam voor ons om samen 

training te geven. 

Onze evaluatie van het afgelopen seizoen 

Wij willen jullie prijzen om jullie positieve inzet, er is goed meege-

traind. Ondanks de grootte van de groepen is er goed geluisterd 

en was de inzet erg goed.  

Dit is voor ons erg leuk om jullie te trainen en krijgen hier ook po-

sitieve energie van. Dank hiervoor. 

Wij gaan vol enthousiasme naar het volgende seizoen. Onze plan-

nen voor het volgende seizoen? 

We willen starten met een fanatieke conditie training, deze willen 

wij iedere week uitbreiden naar een hoger niveau....... 

...GRAPJE... 

De plannen voor volgend seizoen 
Wat zijn onze plannen dan wel? Wij willen vooral onderstaande 

trefwoorden in de training van het volgende seizoen verwerken. 

 teambuilding en samenwerken binnen het team 

 maatwerk per team 

 de wens om de complete teams aanwezig te hebben bij de 

training, hier zullen wij de training op aanpassen 

 Positiespel 

 racket en looptechniek 

 de training zal voornamelijk bestaan uit conditie- en positie-

spel 

 en vooral plezier 

Dit vooral met als doel om de teams tot een hoger niveau te bren-

gen. 

 De trainers aan het woord 
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Wij verwachten van jou voor het volgende seizoen net zoveel inzet 

en enthousiasme als het afgelopen seizoen. Graag horen wij jou 

ideeën en suggesties voor de volgende periode. Dit zodat wij hier 

rekening mee kunnen houden in onze training.  

Mail jouw reactie voor 16 juli naar trainer@bcsteenderen.nl 

Wij horen het graag en zullen zeker rekening houden met jouw 

wensen.  

Graag tot 3 september voor de eerste training. 27 augustus laten 

we jullie rustig wennen aan het badmintongevoel op donderdag-

avond... 

groet Jan en Mascha 

De geschiedenis van het badminton 

 

Badminton komt uit het land India. Vroeger werd het spel Poona 

genoemd. Waarschijnlijk was het genoemd naar de stad Poona. In 

Engeland werd in 1873 het spel ook al gespeeld op het landgoed 

van de hertog van Beaufort. De naam van het landgoed was Bad-

minton. Zo is dus naam badminton ontstaan. Uit oude schilderijen 

blijkt dat mensen uit andere landen het spel ook al speelden. Ken 

Davidson een bekende Afrikaanse badmintonner had zich in ge-

schiedenis van badminton verdiept. Hij kwam erachter dat het 

spel al veel eerder in Engeland werd gespeeld. Maar in Frankrijk 

kenden de mensen het spel ook al eerder. In Frankrijk noemden 

zij het spel ‘Jeu de longue plume’.                  

De trainers aan het woord 

mailto:trainer@bcsteenderen.nl
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Clubkampioenschap 2015 

Wanneer ook al weer? 

Van donderdag 2 april t/m 30 april zijn de clubkampioen-

schappen gespeeld.  Het aantal deelnemers dit jaar was met 

14 heren en 8 dames groot genoeg om een interessante on-

derlinge competitie te kunnen houden. Bij de heren hebben 

we er voor gekozen om twee poules samen te stellen t.w. 

een poule van 6 heren (poule A) en een poule van 8 heren 

(poule B).  Bij de dames was er ook met 8 deelneemsters 

een interessante competitie. Bijzonder was dat Mascha heeft 

deelgenomen in de B-poule van de heren om daarmee vol-

doende tegenstand te krijgen.   

Anders dan voorgaande jaren... 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de wedstrijden op 

donderdagavond gespeeld en niet op zondag. De zondag 

bleek voor veel leden toch niet een geschikte dag, zeker ge-

zien het feit dat er veel wedstrijden op één dag moesten 

worden afgewerkt. 

Fel gestreden... 

Vanaf de eerste t/m de laatste donder-

dagavond is er fel gestreden om de eer 

en waar er op normale speelavonden nog 

wel eens even gas wordt terug genomen, 

was daar nu absoluut geen sprake van.  

Elke wedstrijd werd op het scherpst van 

de snede gespeeld en dat leverde met re-

gelmaat legendarische partijen op.  

Poule A-heren... 

In poule A van de heren moesten alle deelnemers twee keer 

tegen elkaar spelen. Dat gaf de gelegenheid om bij een ver-

lies in de eerste wedstrijd revanche te kunnen nemen in de 
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return. Het allermooiste voorbeeld 

daarvan hebben we kunnen zien in 

de krachtmeting tussen Jan en 

Bueno. Daar waar Jan de eerste par-

tij in zijn voordeel beslechtte ont-

aardde de return in een ware tita-

nenstrijd, die met een laatste set 

van 24-26 door Bueno werd binnen gesleept. Hulde ook aan 

Dennis en Jeroen die soms tot het gaatje gingen om het de 

gevestigde orde zo lastig mogelijk te maken. Uiteindelijk was 

er maar één die met recht de kampioenstitel in de wacht 

sleepte met geen enkele verloren partij en dat was Wim. Hij 

won met overmacht met slechts één verloren set. 

Poule B-heren... 

Bij poule B van de heren was het vooral een strijd tussen en-

kele veteranen en de aanstormende jeugd. Helaas moest 

Lex al in een vroeg stadium afhaken vanwege ziekte en an-

dere dringende afspraken. Alle senioren kwamen wel in één 

of meerdere partijen in de problemen tegen de jeugd, waar-

bij bijv. Nick met een klinkende zege tegen Ramon van het 

veld stapte en Tom zijn eigen broer 

weer te sterk af was. Ramon daaren-

tegen liet Bert weer alle reserves 

aanspreken om in een spannende 

driesetter als winnaar van het veld te 

stappen. Even leek het er op dat Ma-

scha als enige dame in deze poule als 

winnaar ging eindigen, maar Bert had zijn beste vorm tot de 

laatste avond bewaard en ging alsnog met de eer strijken in 

een onderlinge partij tegen Mascha. 

Clubkampioenschap 2015 
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Clubkampioenschap 2015 

De strijd bij de dames.. 

Tot slot de strijd bij de dames. 

Ook hier werden mooie onder-

linge wedstrijden gespeeld. 

Eén om te onthouden was die 

tussen Marieke en Barbara die 

behoorlijk aan elkaar gewaagd 

waren. Uiteindelijk stapte Ma-

rieke in een spannende onder-

linge strijd als winnaar van het veld in 

een driesetter. Ook de wedstrijd tus-

sen Marije en Maria was er één om niet snel te vergeten. 

Met drie keer een setstand van 21-19, waarvan twee keer in 

het voordeel van Marije stapte zij als winnaar van het veld. 

Kirsten won alle partijen op één na en moest uiteindelijk al-

leen haar meerdere erkennen in Marcella die geen enkele 

partij verloor en zich tot kampioen mocht laten kronen. Wat 

opviel dat Margit er aan staat te komen, zij wist het de an-

dere dames soms zeer lastig te maken. Nog vermeld moet 

worden dat Marja door de griep geveld was en helaas niet 

mee heeft kunnen strijden om het kampioenschap. 

Terugkijkend… 

Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een zeer ge-

slaagd clubkampioenschap was en wat mij betreft voor her-

haling vatbaar. Voor de geïnteresseerden zijn de foto’s terug 

te vinden op de site. 

-- Bert -- 
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Clubkampioenschap 2015 
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Oproepen-Help mee! 

Op 17 september a.s. is er weer een badmintoninstuif: we probe-

ren hiermee nieuwe mensen te interesseren voor onze sport. Mo-

gelijk worden ze na een of meerdere positieve ervaringen lid.  

Dat gaat echter niet vanzelf: we zullen voorafgaand aan de instuif 

wat 'lawaai' in de media moeten maken maar vooral op de don-

derdag zelf zullen we ook bijzondere aandacht moeten schenken 

aan de bezoekers. 

Vind je het leuk om ambassadeur te zijn van onze club: geef je 

dan op via info@bcsteenderen.nl, dan nemen we contact met je 

op. 

Wie wil met senioren aan de slag? 

Tijdens de Algemene Ledenverga-

dering hebben we gevraagd naar 

tips waarmee we meer leden zou-

den kunnen werven. Er is toen 

onder andere geopperd om senio-

ren overdag een uurtje badmin-

ton 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 

training gegeven moet worden maar wel de mensen gezellig bezig 

houden met een partijtje. Een stukje uitleg hoort daar dan weer 

wel bij. Wie dit wel ziet zitten wordt van harte uitgenodigd zich bij 

één van de bestuursleden te melden. 

mailto:info@bcsteenderen.nl


 

19 

Oproepen-Help mee! 

Flyeren in augustus 

Medio augustus gaan we weer flyeren: 

lekker een uurtje lopen en de brieven-

bussen die je tegenkomt voorzien van 

een verse BCS-flyer. Wie wil dat nou 

niet??? 

Zie je het helemaal zitten (of niet hele-

maal, maar vind je dat je je steentje bij 

moet dragen), meld je even aan bij 

mij, dan zorg ik er voor dat je tijdig 

een aantal flyers krijgt met een keurige 

beschrijving van de straten die bezocht 

mogen worden. 

Dit jaar bezorgen we in ieder geval in 

Baak, Toldijk, Olburgen/Rha, Drempt, Hummelo en Wichmond. 

Bij voldoende hulp proberen we de kern Steenderen ook weer 

mee te nemen. 

Ik zie je aanmelding per email graag langskomen, 

Lex voorzitter@bcsteenderen.nl  

Breng de Smashcard onder de aandacht 

Help mee de smashcard onder de aan-

dacht te brengen. We hebben er op dit 

moment al twee verkocht. De allereer-

ste werd verkocht aan Peter de Bruin. 

Peter heeft al een aantal keer meege-

speeld. Hij geeft aan blij te zijn met de-

ze mogelijkheid. Hij wilde graag lid wor-

den maar kampt met een hardnekkige 

blessure die vrij snel de kop weer opsteekt. Hij wil graag wat lan-

ger uitproberen of sporten, en in dit geval badmintonnen, wel 

wat voor hem is.  

mailto:voorzitter@bcsteenderen.nl
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Wie ben je, stel jezelf eens voor 

Ik ben Gert Maalderink, getrouwd met Marja en heb samen met 

haar 2 kinderen: Iris 21 jaar en Gerald 20 jaar 

Hoe ben je bij de club gekomen? 

Sinds 1990 heb ik in Steenderen een autorijschool, het lesgeven 

doe ik alleen en Marja doet de administratie (heb ik zelf een ont-

zettende hekel aan!). Door mijn werk (veel zitten) moet ik natuur-

lijk wel iets aan sport doen wil in niet in de vorm van een stoel 

gaan groeien. Voordat ik ging badmintonnen heb ik aan Taekwon-

do gedaan, een zeer leuke sport, goed voor de conditie en reactie-

vermogen. Toen de trainingen werden verplaatst naar Arnhem 

ben ik gestopt, dit was voor mij niet meer te doen i.v.m.  werk. 

Daarna heb ik ongeveer 10 jaar niet veel gedaan. Toch voelde het 

niet goed ik moest weer wat gaan doen. Sportschool (fitness) ge-

probeerd maar dat was niks voor mij (saai). Toen maar eens in de 

sporthal gaan kijken wat ze daar deden, Badminton! Leuk, maar 

eens proberen. Na de eerste les (tegen Lex) was ik echt helemaal 

kapot! Nu nog steeds doe ik deze sport met veel plezier maar 

moet nog wel aan mijn conditie werken 

(weinig tijd)    

Met welke 3 personen zou je wel eens wil-

len tafelen en wat zou je hem/haar dan 

vragen? 

Tafelen doe ik graag, maakt niet zoveel uit 

met wie, als het maar gezellig is, spreek-

stof is er altijd wel, ik heb een hoop inte-

resses.  

Ledenchat  
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Ledenchat  

Hoeveel rackets heb je in je badminton-

carrièreversleten? 

Mijn eerste racket heb ik nog steeds (als reser-

ve) ben nu met mijn 2de bezig (moet al wel 

gerestaureerd worden) 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 

Mij moet je eigenlijk niet wakker maken, deze 

heb ik hard nodig om overdag scherp te zijn. 

Wat is je grootste badmintonblunder? 

Blunderen met badminton doe ik regelmatig maar 

daar stoor ik mij niet zo aan, ik badminton voor 

het plezier en om een beetje in conditie te blijven. 

En plezier heb ik wel! 

Lex stelde jou de vraag: “wanneer heb 

jij zelf voor het laatst een bekeuring ge-

had en waarvoor was dat dan?” 

Mijn laatste bekeuring die ik zelf heb ge-

had is al weer een paar jaar geleden er-

gens in Utrecht, ik reed iets te hard. 

Aan wie geef je deze chat door (als er 

nog een clubblad komt)? Wat wil je hem/haar vragen 

Ik geef de chat door aan Nick Vredegoor. Wat voor carrière wil je 

bij de politie? 
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Elke keer is het weer een feest om de kinderen van BCS zo 
enthousiast te zien badmintonnen. De jeugd heeft de toe-
komst 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 

Evert en Jan over het jeugduitje 

We zijn op zaterdag 6 juni naar Kalkar Wunderland geweest met 

de jeugd. We kwamen net terug van schoolkamp dus we hadden 

een echte feestweek. Het was erg mooi weer, de zon scheen de 

hele dag. Het pretpark was 

echt cool, vooral de attrac-

ties. Er was bijvoorbeeld een 

zweefmolen die naar boven 

ging, een achtbaan, wildwa-

terbaan, schommelschip, en 

nog veel meer. Je kon er gra-

tis patat, ijs en drinken ha-

len.  Later zijn we nog bij het 

huis van Marije geweest en 

hebben we Levend Stratego 

gespeeld in het Plantenbos  

in Steenderen. Toen we te-

rugkwamen bij Marije, was 

bij haar huis een kampvuur. 

We hebben spelletjes gespeeld, marshmallows en frikadellen ge-

braden bij het kampvuur en we gingen rond 23:45 naar huis en 

dus superlaat naar bed. Het was heeeeel leuk.   

Groetjes Jan en Evert  
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Een leuke mail over het jeugduitje 

Hallo leiding van het uitje, 
Graag willen wij jullie ook bedanken voor  de organisatie en de 

enorm leuke dag die Axel heeft gehad. Hij heeft het hartstikke 

leuk gehad en enorm genoten! 

Hij kwam doodop thuis, maar hij straalde en had een smile van 

oor tot oor .  

Nogmaals hartelijk dank!  

Groet, Wilco en Cindy Garritsen 

hallo iedereen!!!! 
We gingen met het uitje naar Kalkar Wunderland in Duitsland. We 

moesten eerst met ze allen naar een verzamelplaats in Kalkar. 

Daarna mochten we vrij rondlopen in het park. We gingen als eer-

ste in de luchtballon zweefmolen, het leek vrij rustig en geen ho-

ge snelheid te hebben. Maar niks bleek minder waar: het ging re-

delijk hard. 

Het toppunt van Kalkar was toch wel de 58 

meter hoge zweefmolen die in de oude kern-

centrale is gebouwd. Daarna hebben wij nog 

veel ijs en friet gegeten. ‘s Middags gingen 

we naar de wildwaterbaan, waar we uiteinde-

lijk in de bootjes een watergevecht begon-

nen. Uiteindelijk kwamen we er drijfnat uit en gingen wij weer in 

de 58 meter hoge zweefmolen om ons te laten opdrogen.  

Helaas was de achtbaan dicht maar later bleek toch dat hij om 

drie uur weer open was. Toen we erin zaten wouden we ook nog 

in het schommelschip alleen was het al bijna sluitingstijd dus had-

den we nog geluk dat we nog net een rondje mee konden.  

Daarna hadden we nog een gezellige avond in het Plantenbos en 

bij Marije thuis. 

Doeiiiiiii,  Groetjes Aimee &Eline 

Eline en Aimée over het jeugduitje 
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Marije over het jeugduitje 

Jeugduitje 2015 

Door een mooi bedrag dat opgehaald was door de jeugd bij de 

clubactie konden we dit jaar iets moois doen. Na lang zoeken 

konden we helaas nergens overnachten. Maar door creatief te 

denken hebben we toch een hele mooie dag gehad. 

Bijna alle jeugd kon erbij aanwezig zijn en samen met 6 volwas-

senen (Jan, Sylvia, Jeroen, Margit, Johan en Marije) gingen we 

zaterdag 6 juni op weg naar Duitsland. Kernwasser Wunderland 

Kalkar was onze bestemming. Het zou een hele mooie dag wor-

den en dat was het ook. Bij aankomst hebben we ons eerst ge-

setteld aan de Rijn. Een heerlijk 

plaatsje op het zand in lounge-

banken. De kinderen konden zich 

vast wel even vermaken zonder 

de leiding . En dat was ook zo. 

Na een uurtje koffie en koek gin-

gen we toch maar eens even kij-

ken wat de kinderen allemaal 

aan het doen waren. 

Ze waren overal over het park verspreid, maar gelukkig geen 

één kind dat alleen liep. Op dit park konden ze zelf drinken, ijs 

en patat pakken, dat was dus geen probleem. Het was meer 

een probleem voor de terugweg… 

Ook wij als leiding hebben natuurlijk nog 

wat attracties gepakt. Zoals de Disc-o, kop 

en schotel, zweefmolen en wat het belang-

rijkste was op deze he-

te dag: de wildwater-

baan. Een waterbaan 

waarvoor je zeker een 

half uur in de rij moest staan en maar 2 mi-

nuten in de bootjes zat, maar toch stond er 
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Marije over het jeugduitje 

altijd van onze groep wel iemand in de rij. Verder 

was het natuurlijk heerlijk afkoelen in de bootjes. 

Het was er ook wel extra druk omdat de achtbaan 

bijna de hele dag kapot was. Gelukkig hebben de 

meeste kinderen dit nog net mee kunnen maken in 

het laatste half uur. 

Na de laatste patat en ijsjes moesten we om 18:00 

uur (na 8 uur pretpark, voor de meeste nog niet 

lang genoeg) weer terug naar Nederland. Daar stopten we in 

Toldijk bij mij thuis. Robert was daar al op ons aan het wachten 

om met ons de avond nog gezellig mee te maken. We hebben 

even wat gedronken, plas pauze gehouden en op naar Plantes-

bos in Steenderen. Daar had Jeroen een leuk spel voorbereid; 

Levend Stratego. De groep (inclusief lei-

ding) werd in twee groepen verdeeld, ie-

dere groep verstopte een vlag. En met 

kaartjes moest je hierna het bos in. Met 

een bom was je aardig sterk, maar dan 

moest je natuurlijk geen mineur tegen ko-

men. En ook als maarschalk was je niet altijd veilig. Het rode 

team had natuurlijk gewonnen :-) 

Na nog een traktatie van Jeroen (waarbij het leek alsof ze de 

hele dag nog niets hadden gehad), was het 

al een beetje schemerig aan het worden 

en was het dus tijd voor het ‘kampvuur’. 

Met marshmallows en een frikandel aan 

een stok was het erg gezellig rond het 

vuur. Ook kon hierbij het gitaarspel niet 

ontbreken. Lekker meezingen, chips eten 

en drinken. Het was een heerlijke avond. Ook het spel weerwol-

ven is iets wat altijd terug kwam met kamp, dus dit moest ook 

nog even gespeeld worden. Na een paar potjes was het toch 
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echt al half 12 en werden de kinderen in groepjes naar huis ge-

bracht. Een heerlijke dag. 

Volgend jaar kunnen we misschien weer zo’n heerlijke dag mee-

maken. Als we maar zorgen dat we met zijn allen heel veel loten 

verkopen voor de Grote Clubactie. En misschien kunnen we er dan 

wel echt blijven slapen. Ik vond het in ieder geval een geslaagde 

dag.  

Groeten Marije 

Marije over het jeugduitje 
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Foto’s van het jeugduitje 
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Jeugdkampioenen 2015 

 
 
Donderdag 25 juni was het al weer de laatste speelavond. Dat 

proberen we altijd zo gezellig mogelijk te maken. Met een avond 

met sport en spel en natuurlijk de bekendmaking van  de club-

kampioenen is dat Marije en de leiding ook dit jaar weer prima 

gelukt.  

Wie zijn de clubkampioenen van 2015? 

Het hele jaar zijn er wedstrijden gespeeld. Daar waren veel span-

nende partijen bij. Het was dan ook tot het laatst toe spannend 

wie de beste drie werden. Dit jaar zijn de kampioenen: 

1. Lisanne Hilhorst  

2. Jan van der Spoel 

3. Louw Helmich 
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Grote Clubactie 2015 

Doe mee met de Grote Clubactie! 

Vanaf 19 september is er weer de 

Grote Clubactie.  Wat is het en hoe 

werkt het? Het idee is eigenlijk heel 

simpel. Als vereniging verkopen we 

loten en van de opbrengst gaat 80% 

direct naar de clubkas! Van de overige 

20% wordt een loterij georganiseerd, 

waarbij lotenkopers vele prijzen kunnen winnen, waaronder   

€ 100.000,-. De opbrengst voor onze club ligt meestal rond € 

800,-, waarmee we elk jaar leuke jeugdactiviteiten kunnen orga-

niseren. We vragen jeugdleden om elk 10 loten te verkopen, 

maar het mag uiteraard meer. De drie topverkopers krijgen weer 

een leuke verrassing. Doe je mee? 
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Mop en raadsel 

 
 Mop 

Als Jantje met zijn mama over 
straat loopt is hij steeds aan het 
fluiten.  Als mama vraagt waarom 
hij dat doet, zegt hij: "Om de leeu-
wen uit de buurt te houden".  Ma-
ma zegt: "Maar er zijn hier toch 
geen leeuwen?"  "Zie je wel dat het 
helpt?", zegt Jantje.  

Raadsel 
Wie op onze club kan hoger 
springen dan de sporthal?  
  
Het antwoord vind je elders in de  
jeugdpagina’s 

Foto’s Generatieklooftoernooi 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rore.animaatjes.nl%2Fsport-plaatjes%2Fhoogspringen%2F&ei=GG-IVeXwIIXxUJPZgcAL&psig=AFQjCNH7VmaSw0tD4vqCVM2FFGfb4S4AKg&ust=1435091086181233


 

31 

Antwoord raadsel: niemand, de  sporthal kan niet springen! 

Indeling competitieteams jeugd 
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We zijn alweer een poosje aan het sparen, maar het gaat wel heel 

mondjesmaat. Help jij mee met sparen voor de club? 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) 45 11 71 tel: (0575) 45 23 06 
voorzitter@bcsteenderen.nl info@bcsteenderen.nl 
 
Competitieleider   Activiteiten   
Marja Koert Bert Wisselink 
tel. (0313) 47 18 69 tel: (0575) 45 17 98 
competitie@bcsteenderen.nl activiteiten@bcsteenderen.nl 
 
Penningmeester   Trainers 
Wim van der Spoel Jan Takken 
tel. (0575) 45 27 36 Mascha Gebbink 
penningmeester@bcsteenderen.nl 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: Sylvia Breukink 
jeugd@bcsteenderen.nl  Marieke Schotman 
 Lex de Goede 
 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.” 


