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Van de voorzitter 

Grotere sporthal gezocht!? 

´t komt allemaal goed: zijn 
we zelf druk bezig om als 
club te overleven als gevolg 
van pogingen van de ge-
meente om ons het leven 
zuur te maken, hebben we 
zelfs jaren lopen flyeren om 

nieuwe leden de zaal in te lokken, blijkt dat de Bond, tegenwoor-
dig overigens Badminton Nederland geheten, dat allemaal gaat 
overnemen! André en ik hebben half februari als wellicht bekend 
de jaarvergadering van de Bond bij mogen wonen in het hippe 
Amsterdam: we vernamen dat het nieuwe bestuur van de Bond er 
voor gaat zorgen dat we van een schamele 55.000 leden in 2012 
naar maar liefst 90.000 leden in 2015 gaan. Staat allemaal in de 
plannen, dus dat komt helemaal goed. Er van uitgaande dat deze 
plannen uitkomen hebben we wel weer een nieuw probleem: met 
onze huidige 90 leden knappen we bij volle bezetting nu de zaal al 
uit, met zo’n 150 leden zal het vermoedelijk wel drukker maar niet 
meteen leuker op worden. De meest eenvoudige oplossing zal ver-
moedelijk het uitbouwen van de sporthal zijn: kunnen we toch al-
lemaal tegelijk ons spelletje spelen. Veronderstelt vermoedelijk 
wel een andere opstelling van de gemeente die denkt de huidige 
recessie te kunnen financieren door zo min mogelijk sportactivitei-
ten te subsidieren.  

Blijft bij de plannen van de Bond natuurlijk slechts een klein 

(Vervolg op pagina 5) 
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Van de voorzitter 

vraagje bij jou over: hoe gaat deze dat nu helemaal doen na vele 
jaren van nationaal afkalvende ledenaantallen?? Jammer, zo’n ne-
gatieve opstelling, maar voor je geruststelling: je bent niet de eni-
ge die zich dat hardop afvraagt. Dat gold ook voor de meeste af-
gevaardigden. Slechts een deelnemer, afkomstig uit het bedrijfsle-
ven, vond dat 90.000 maar aan de lage kant was, want er schij-
nen in NL maar liefst een miljoen mensen een enkele keer een 
racket vast te houden, dus de ambitie moest wat hem betreft ver-
der naar boven bijgesteld worden. De rest vond het maar een 
vaag verhaal  en vroeg hardop hoe de Bond dit in hemelsnaam 
dacht te gaan bereiken. Daar gaat de Bond de komende twee 
maanden over nadenken om als het goed is in mei met een seri-
eus plan te komen waarin ook staat hoe ze de doelstellingen den-
ken te bereiken. Mocht dat niet helemaal lukken, dan sluit ik niet 
uit dat er weer een aantal vacatures komt, dus poets je CV maar 
vast op.  

Het was verder een geweldig leuke 
dag: na geluncht te hebben op kos-
ten van de Bond mochten we de Eu-
ropese kampioenschappen badmin-
ton bijwonen: prachtig om te zien, 
maar tegelijkertijd (althans in mijn 
geval) jalouziewekkend spel dat door 
de jonge dames en heren neergezet wordt. Een niveau dat we 
vermoedelijk met z’n allen nooit zullen halen!  

Lex 
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En toen was het alweer maart..  

Tijd voor een nieuw clubblad, en wat 
voor een! Het barst bijna uit z´n voegen 
en daar hoefden we bijna niets voor te 
doen!!  

Vol overtuiging en enthousiasme hebben 
wij als redactieleden achter leuke, spor-
tieve en vooral schrijfgrage clubgenoten 
aangevangen om dit blad weer vol te 
krijgen! En wat een vangst!  

Niet iedereen liet zich even makkelijk 
vangen maar uiteindelijk is het ons ge-
lukt. Wij zijn blij dat jullie zo enthousiast 
mee werken aan de invulling van het 
clubblad! En omdat jullie dat zo leuk vin-
den, komt er in juni nog een!! Haha, 
zonder gein, zonder input geen output.. 
Het blad staat zelfs zo vol eigen inge-
brachte stukken dat de notulen van de 
ALV er niet eens meer in pasten.. Die 
komen per mail naar jullie toe! 

Heel erg bedankt voor jullie hulp! Dan 
rest ons alleen nog te zeggen: 

Veel leesplezier!! 
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Wij willen van harte welkom heten deze drie nieu-

we, enthousiaste en  

sportieve jeugdleden: 

 

Tom Besselink  

Jorinde van der Burght 

Lonneke van der Spoel 

 

Onder het motto, ‘de 

jeugd heeft de toekomst’  zijn wij blij met jullie 

komst! En hopen natuurlijk dat jullie lang bij bc 

Steenderen blijven spelen! 

Welkom ! 

  

Bespannen van een  

badmintonracket kost 

maar €15! 

 

Ook reparaties zijn  

mogelijk.  

Voor meer info kan je  

terecht bij Kerstin /Jan. 

Nieuw grip nodig?  

Altijd in de hal aanwezig 

vanaf € 3,00!    

Blessure??? 

FIT Sportbalsem! Verkrijgbaar 

in de hal voor €15,00! Info bij 

Sylvia/Jan 
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Activiteitenkalender 

BLOKCOMPETITIE 

Van  12—4 

t/m 21—6  

TOERNOOIEN 

Generatieklooftoernooi 

29—3 

Greet Pieterse toerenooi 

21—4 

Gezelligheidstoernooi 

24—6 

 

Speelzondagen 

25 maart  11.00 tot 14.00 uur  2/3e hal 

22 april 11.00 tot 14.00 uur  2/3e hal 

6 mei  11.00 tot 14.00 uur  2/3e hal 

3 juni  11.00 tot 14.00 uur  2/3e hal 

 

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  

         VAN 12—4 T/M 21—6 
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Verjaardagskalender 

APRIL 

6  Kevin Veenhuis 

12 Joost van Londen 

13 Astrid Kerkdijk 

15 John Veenhuis 

17 Iris Garritsen 

17 Johan Boesveld 

17 Margit Holland 

19 Tim Hetterscheid 

20 Christian Masselink 

26 Tessa Mulder 

27 Lex de Goede 

MEI 

17 Eline Veenhuis 

18 Josja van Mierlo 

18 Luc van Oosten 

19 Shirley ter Wee 

29 Joke van Rooij 

JUNI 

3  Jeroen Geurts 

7  Mascha Gebbink 

11 Bo Rutjes 

20 Bouke Bouwmeester 

26 Bert Wisselink 
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Nieuwe gezichten in het sportcafé! 

 

Natuurlijk schrijven wij graag een stukje voor jullie leuke 
clubblad . 

Ons voorstellen hoeft geloof ik al niet meer , want van af 2 
januari zijn wij natuurlijk al te vinden in het sportcafé , en 
volgens ons hebben wij al heel veel leden van jullie gezien 
en al wat leuke avonden mee beleefd. Wat ons opvalt is dat 
jullie een zeer leuke club met leden hebben , houden van 
gezelligheid en van een grapje. Maar om het toch even offi-
cieel te doen zal ik ons even voorstellen ,wij zijn Ineke en 
Ernst-jan van der Bend en wonen in Steenderen met heel 
erg veel plezier, ik ben geboren en getogen in het mooie 
Twente en Ernst-jan is een ras Hagenaar. Gelukkig heb ik 
hem al heel wat kunnen bij brengen van de Twents en Ach-
terhoeks gevoel voor humor en de nuchterheid.(dit mocht ik 
natuurlijk niet opschrijven van hem ) Wij hebben samen 5 
kinderen en een kleinkind (tweede is op komst ) dus je kunt 
wel stellen een vrij groot gezin zo. 

Mark de jongste is regelmatig te vinden in het sportcafé om 
te helpen 

Verder hebben wij een catering bedrijf, dus mensen wat te 
vieren huur ons rustig in ( zo weer gratis reclame gemaakt ) 
Verder kookt Ernst-jan door heel Nederland waar ze hem 
maar kunnen gebruiken. Wij zijn nu bijna twee maanden 
hier aan het werk en hebben het reuze naar onze zin, wij 
vinden het belangrijk om met elke vereniging een goed con-
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tact te hebben en staan open voor elke suggestie . Wij heb-
ben heeeeeeeeeeeel veel plannen en leuke ideeën waar wij 
nu druk mee bezig zijn om die uit te werken.  

Wij hopen samen met jullie een hele leuke tijd te hebben in 
ons sportcafé 

Ineke en Ernst-jan van der Bend 
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Seniorencompetitie: de eindstanden 



 Clubblad BC Steenderen, maart 2012  13 

 

 

Seniorencompetitie: de eindstanden 
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Seniorencompetitie: de eindstanden 
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Verslag team 1 

 

team 1, met andere woorden; kreupel /gebrekkig / hulpbe-
hoevend / invalide / lam / malheureus / mismaakt / mis-
vormd / wrak / ziekelijk / zwak/ krom / gebrekkig / krakke-
mikkig / slecht of mank. 

Kortom een bewogen jaar, Marije met haar enkel (knokkel 
van het been boven de voet) en bovenbeen, Mascha met 
haar tennis arm en rug (rupteur) , Bueno met zijn achilles-
pees en Johan met zijn (lichte) zweepslag. (oplawaai) 

Wij hebben verassende wedstrijden gekend. Bijvoorbeeld te-
gen 's-Heerenberg. Zij staan op dit moment als gedoogde 
winnaar in onze poel, maar wij hebben ze verslagen in onze 
thuiswedstrijd. Laten we het maar niet hebben over de uit 
wedstrijd tegen 's-Heerenberg. Dit is niet iets om trots op te 
zijn. 

Kortom, er is denk ik meer leuks te vertellen over het 2e 
team van onze club.... zij doen het nl uitzonderlijk 
(abnormaal / apart / bijzonder / buitengemeen/ buitenge-
woon / exceptioneel / extreem / ongekend / onvergelijke-
lijk / speciaal / uiterst / uniek / zeer/ zeldzaam) goed!!!! 

 Groeten Team 1 
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Verslag team 2 

 

Eindelijk weer een berichtje van ons. En inmiddels oud nieuws. 

 

Uitwedstrijd tegen Phido  vrijdag 

27 januari 2012 

We zijn in de winning mood vanaf de 
start van het seizoen met af en toe 
een klein dipje, 

maar met nog 4 wedstrijden te gaan 
en koploper in de poule gaan we ge-
loven in een kampioenschap. 

We gaan ervoor. Eén persoon is ze-
ker gebrand, want in haar badmin-
tonloopbaan (en die is al lang) is ze 
nog nooit kampioen geworden, en 
dat heeft ze afgelopen vrijdag laten 
zien. 

De "wedstrijd" van de avond was haar enkelpartij. Sylvia presteer-
de het in de derde set met een 11-1 achterstand de wedstrijd 
naar zich toe te trekken en te winnen met 21-19. PETJE AF.  Al-
leen de eerste damesenkel ging verloren , snifsnifsnif, dus weer 7 
puntjes erbij ondanks de gladde vloer die blijkbaar een verkeerde 
poetsbeurt had gekregen. 

Aangezien het clubblad pas in maart uitkomt ga ik nog maar even 
door. 
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Kampioensteam 2 

Zondag  5 februari  2012 de thuiswedstrijd tegen Phido. 

We hebben goede moed om de uitslag van de uitwedstrijd te eve-
naren, maar helaas was dat na de enkelpartijen al  verkeken.  An-
dré verloor nipt in 3 sets, Sylvia had niet de vleugels van de vori-
ge keer om de derde set naar zich toe te trekken, stand 2-2 na de 
enkelpartijen.  De herendubbel liep ook niet zo lekker en ging ook 
verloren. Gelukkig waren Sylvia en ik aardig stabiel in de dubbel, 
zodat we met  3-3 aan de mixen begonnen.  André en Sylvia sta-
biel, dus weer een puntje erbij.  Adriaan nog steeds wat onrustig, 
maar wel gebrand nog een puntje te pakken, konden we door du-
re foutjes van de tegenstanders en een dosis geluk de derde set 
met 23-21, dus nipte winst, afsluiten. Eindstand   5-3. Toch weer 
dure puntjes laten liggen. 

Donderdag  9 februari  2012 uitwedstrijd tegen Lochem. 

Dit keer ging de herenenkel van Adriaan verloren en wederom de 
herendubbel, wat is er toch aan de hand met de heren, zijn we 
niet gewend. De damesdubbel gaat steeds beter, alweer een 
winstpunt. Ook de beide mixen, de tweede mix zeker niet met ge-
mak, sluiten we af met winst. Eindstand 2-6. 

Zondag 12 februar i 2012 thuiswedstrijd tegen Lochem. 

Alleen de eerste heer was bekend voor ons, de tweede heer wel 
vaste speler in het team was er bij de thuiswedstrijd niet bij en 
twee inval dames. Dus geen idee wat dat betekent. 

Ook dit keer ging het niet vanzelf en speelden we niet echt mooi 
badminton. Toch pakken we weer 6 punten. 

Misschien dat we woensdagavond 15 februari  2012 kunnen zeg-
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gen: "we zijn kampioen" of niet natuurlijk. Rijnwaarden moet dan 
wel 3, liefst 4 punten laten liggen. Zo niet dan 
kijken we vrijdag verder na de volgende wed-
strijd. 

Inmiddels heeft Rijnwaarden (de nummer 2  in 
de poule) twee wedstrijden gespeeld en beiden 
met 5-3 gewonnen. Met beiden nog 1 wedstrijd 
te gaan, hebben we inmiddels 11 punten voor-
sprong. 

Yes, we zijn al kampioen, joehoe. 

Zondag 26 februari 2012 de laatste wedstrijd (een bonus-

wedstrijd dus) tegen Rianto. 

Zij staan op dit moment op plaats 4, maar plaats 3 is haalbaar, 
dus gebrand op winst. Maar dat zijn wij natuurlijk ook. Helaas 
moet  André door griep afhaken en heeft hij  Bert bereid gevon-
den voor hem te spelen.  Wel komt hij ons aanmoedigen en een 
wedstrijd tellen. Na de enkelpartijen staat het 1-3, vervolgens 

gaat ook de herendubbel 
verloren, de damesdubbel 
wordt in 3 sets nipt gewon-
nen. 

 

Het kan dus hooguit gelijk 
spel worden, maar helaas is 
ook dat niet gelukt, Adriaan 
en Marja wisten er nog wel 

Verslag team 2 
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And the winner is... 

een 3e set uit te slepen, maar verloren die jammer genoeg.  Rian-
to proficiat met de derde plaats. 

Na de wedstrijden werd er een bescheiden 
feestje gevierd met taart, een glaasje bub-
bels voor het winnende team aangeboden 
door Ineke en Ernst Jan, de kantinebeheer-
ders.  Verder werden we verwend, met 
bloemen voor de dames en een bierpakket 
voor de heren, door het bestuur en een 
roos namens team 1 en een bos tulpen na-
mens onze tegenstander, wat een sportivi-
teit. 

Ook Twan, de zoon van Adriaan, had voor 
papa en zijn teamgenoten een cadeautje 

meegebracht, een chocoladepaashaas met racket . Dank je wel 
kleine man. 

Op naar een nieuw seizoen 
in de derde klasse. 

 

 

Voor meer foto´s zie de  

website van BCS! 
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Opdracht: 'verhaaltje over team 3 voor clubblad' 
 
Tja en dan? Om opdringerige re-
dactieleden en boze gezichten te 
vermijden dan toch maar op het 
laatst even wat tijd erin gestoken. 
Hier team 3, of 4, ooh nee toch 3. 
Met ingang van dit seizoen een 
klasse hoger ingedeeld zonder 

kampioen te worden, dus vandaar team 3, maar we voelen 
ons eigenlijk nog steeds een beetje team 4. 
Het seizoen startte aardig goed, de eerste wedstrijd in de 
hogere klasse al een gelijkspel eruit gesleept, helemaal top 
en helemaal een team 4 gevoel (vorige seizoen 2e gewor-
den).  
Bij de tweede wedstrijd werd dit al anders, we werden on-
deruit gehaald en verloren we met 0-8 en we kregen het be-
gin van team-3-gevoel. 
Vervolgens 6 keer met 5-3 verloren, 1 maal met 6-2 en 1 
maal met 7-1 verloren en nog 2 maal met 8-0 verloren en 
ons team-3-gevoel was klaar. 
Waarschijnlijk zullen we er wel jaren over gaan doen om de-
ze klap te verwerken, maar niet getreurd het positieve aan 
dit verhaal is natuurlijk dat dit enorm veel mogelijkheden 
voor progressie bied. 
Een andere schrale troost is dat elk behaald puntje telt en 
we dus niet 1 maar maar liefst 25 punten hebben binnenge-
haald, ook 71 weggegeven, maar we gunnen de tegenstan-
ders ook wat. 
Maria was de vaste rots in onze branding want ze heeft alle 

Verslag team 3 
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wedstrijden meegespeeld, ook Tom en Lucie waren fanatiek 
want die hebben slechts 1 wedstrijdje laten schieten. 
Gerrit had nog wel eens wat verplichtingen maar ondanks dit 
toch slechts 3 wedstrijden niet meegedaan. Marius was 
slechts 7 maal van de partij. 
Bij deze willen we Kirsten dan ook nog bedanken voor de 
wedstrijd die ze ingevallen heeft, ze deed goed haar best 
(twee 3-setters) maar helaas geen punten voor ons binnen-
gehaald. 
Samengevat het seizoen 2011-2012 als team-3 had duidelijk 
beter gekund, maar klasse 4 is gewoon een stap te hoog 
voor ons. 
Hoe het met de aanwezigheid bij 
de trainingsavonden stond kan ik 
niet precies weergegeven, maar 
de aanwezigheid was waarschijn-
lijk best goed. 
Volgend seizoen gaan we waar-
schijnlijk net zo veel trainen en 
toch meer punten halen, dat 
hebben we ons voorgenomen. 
Maar of de trainer het daarmee 
eens is, is de vraag. 
En met welke gevoel we volgen-
de seizoen ten strijde trekken 
weten we nu nog niet, wel dat het nu 5 voor 12 is en we de 
deadline van 1 maart ruim voor zijn ;-{). 
 
gr. Maria, Lucie, Gerrit, Tom & Marius. 

 

 

Verslag team 3 
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Het seizoen zit erop, de balans kan worden opgemaakt. Na een 
spannend slot, waarbij het erom ging of we derde of vierde zou-
den worden, kwamen we net een paar puntjes tekort en zijn dus 
net buiten de prijzen gevallen.  
Met dank aan:  
Trudy: na een tijdelijke onderbreking vorig seizoen weer ijzer-
sterk terug; Joke: nog altijd gretig met als veelgehoorde strijd-
kreet  “d’r op”; Esther: aan enthousiasme geen gebrek, helaas 
gold dat ook voor de blessures dit jaar;   Lex: als ie het op z’n 
heupen heeft, blijf uit de vuurlinie! Jeroen: de belofte van team 
4, gaat hij volgend jaar voor het leiderschap? 
De invallers van dit seizoen: Shirley, Barbara en Kirsten. Ook jullie 
hartelijk dank voor je enthousiaste bijdrage! 

De laatste wedstrijd was Ulft onze tegenstander.  De uitwedstrijd 
waren we met 5-3 ten onder gegaan, dus 
we hadden wat recht te zetten. Lex was 
tot het uiterste gespannen, zo zeer dat 
hij van pure stress z’n schoenen was ver-
geten.  Hopelijk voor Lex is er niet ge-
controleerd op snelheid naar Eefde, want 
een krap half uurtje heen en weer naar 
huis, daar zullen ze bij het Centraal Justi-
tieel  Incassobureau wel wat rekenformules voor hebben.  

Aangezien Esther verhinderd was, hadden we de hulp ingeroepen 
van Kirsten. Ze zou alleen heel iets later komen. Maar omdat het 
wel erg stil bleef in de dameskleedkamer toch maar even gebeld 
om 8.45 uur: oh jee, glad vergeten! Of Kirsten ook kan concurre-

Verslag team 4 
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ren met Lex wat betreft snelheid, we zullen 
het nooit weten. Intussen toch maar gestart 
en met een wat aangepast wedstrijdschema 
vol optimisme begonnen aan de wedstrijd. 

Jeroen was vanavond 1e heer. Na de eerste 
set, die gewonnen werd door de tegenstander, bleek de goedkope 
variant shuttle gekozen te zijn (zo slecht gaat het toch niet met de 
clubkas??). Nog even slinks geprobeerd te wisselen voor de ge-
bruikelijke shuttle, maar daar trapte de 1e heer van Ulft niet in. 
Hij was in de winning mood, dus waarom veranderen van materi-
aal als het lekker gaat?Al met al toch nog een driesetter eruit ge-
sleept, die helaas verloren ging.Ook Joke moest helaas in drie sets 
haar meerdere erkennen in de 1e dame van Ulft. 

Intussen was Lex gearriveerd en nog vol adrenaline deed hij waar-
voor hij is aangenomen: winst in twee sets. Na achtereenvolgens 
winst in de heren dubbel (Lex en Bert) en de mix (Joke en Bert) 
waren ineens de kansen gekeerd (3-2). Ook Kirsten was inmiddels 
gearriveerd en speelde een dijk van een partij, die geheel tegen 
de verhoudingen in in drie sets naar de tegenstander ging. Na ook 
verlies in de dames dubbel, was het toch weer onze Trudy die sa-
men met Jeroen de eindstand op 4-4 deed uit-
komen. Samengevat: een spannend en waar-
dig slot van een mooi seizoen. 

We drinken er nog eentje op! 

Bert, teamleider a.i. 

Verslag team 4 
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Team 5 in getallen  

112 wedstrijden, waarvan 28 heren enkel en 28 dames en-
kel.  

Ook speelden we 14 heren dubbel en 14 dames dubbel.  

En ook nog eens 28 mix partijen.  

Het was vaak raak en we noemden ons zelf ook wel het 
team van de driesetters dit waren er maar liefst 23.  

Door verschillende redenen en helaas 2 met een blessure, 
kon het goed worden opgevangen door 4 invallers.  

Waarvan er 1 het team al vroegtijdig kwam versterken.  

Dit seizoen was een vruchtbaar seizoen met maar liefst 2 
papa’s en 1 mama in wording in het team.  

We hebben ons best gedaan en mochten helaas, maar met 
opgeheven hoofd ons plaatsen op de 7e en laatste plaats.  

We hebben een leuk seizoen achter de rug met uitdagende 
partijen en veel gezelligheid.  

Namens de teamcaptain van de 5, Josja  

 

 

 

Verslag team 5 
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Verslag team recreanten 

 
Een “goed”begin is het halve werk. 

 

Dit seizoen begon de competitie voor 
ons team (recreanten 1) in Wehl. 

We hadden drie heren in ons team 
zitten, dus geen vuiltje aan de lucht, 
toch. 

Maar dat pakte anders uit.  

Één heer raakte geblesseerd al bij de 
eerste trainingsavond en heeft hele-
maal niet meer gespeeld, helaas. 

De tweede heer moest werken. Beide heren wisten het niet 
van elkaar dus was er geen vervanging geregeld. 

Daar kwam ik  een paar uur voor de wedstrijd achter.  Lek-
kerrrrrrr … ☺☺☺ 

Dus als een speer iedereen afgebeld, maar niemand kon 
spelen. 

Dus zijn we met één heer en 2 dames naar Wehl afgereisd. 

Gelukkig vatten zij het makkelijk op en heeft onze enige 
heer alle wedstrijden gespeeld en onze eerste dame ook 
nog als heer. ☺☺ 

Al met al een leuke avond gehad die we niet gauw verge-
ten. 

Groeten van Recreanten 1 
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Team 2 Badmintonclub Steenderen kampioen in de 4e klas-
se. 

In de week voorafgaand aan de laatste wedstrijd van het seizoen 
werd voor het 2e team van badmintonclub Steenderen duidelijk 
dat ze kampioen zijn  in de 4e klasse afdeling 7 van de regiocom-
petitie. 

 

Zondag 26 februari speelden invaller Bert Wisselink, Adriaan Beu-
lenkamp, Marja Koert en Sylvia Breukink een bonuswedstrijd: ze 
mogen met 8-0 verliezen en zijn dan nog steeds kampioen. Mooier 
kun je het niet hebben. Uiteraard wil je als team laten zien dat je 
kampioenswaardig bent en hoopt dus deze laatste wedstrijd ook 
met winst af te sluiten. Rianto 2 uit Zutphen is de tegenstander en 
zij hebben gezien dat ze nog als 3e uit de bus kunnen komen. Met 
een gelijkspel is dat voor hen te realiseren.  Er wordt dus aan 
weerskanten bij voorbaat niets cadeau gedaan. 

 

Voor Steenderen is het vette pech dat hun eerste heer, André 
Saalmink, door griep geveld niet mee kan spelen. Uiteraard is hij 
wel van de partij om zijn team aan te moedigen en wedstrijden te 
tellen.  Na 8 partijen ,waarbij 4 partijen in 3 sets werden beslist, 
viel de verdiende winst aan de kant van Rianto. Het waren mooie, 
sportieve partijen dus was de vreugde er voor Steenderen niet 
minder om. Zij zijn kampioen! 

 

In het sportcafé wordt het team na afloop ontvangen met een 
glaasje bubbles, aangeboden door Ernst Jan en Ineke, de kantine-
beheerders. Waarna ze  letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes 
worden gezet: van het bestuur ontvangen de dames een mooie 
bos bloemen en de heren een heerlijk bierpakketje, van het eerste 

IN de Media –UIT de media 
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De Achtste Steen 

team krijgen ze een bijzonder mooie roos en van de tegenstan-
der Rianto ook nog eens een bos tulpen, wat een sportieve ges-
te! Het past helemaal in de toon van deze dag. 

 

Benieuwd of dit team het volgend jaar waarmaakt in de 3e klas-
se? Hou de clubsite www.bcsteenderen.nl in de gaten. Je vindt 
er ook meer informatie over badmintonclub Steenderen. 

 

Op de foto van links naar rechts de trotse kampioenen: 

Sylvia Breukink, Marja Koert, André Saalmink en Adriaan Beu-
lenkamp. 
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Afgelopen seizoen bleek een ´vruchtbaar´ seizoen.. 

Waar in Oktober en November al twee kleine wondertjes wa-
ren geboren, volgde in januari een volgend klein wonder. 

Op 16 januari 2012 is  

Vic Harmsen geboren. 

Welkom VIC!!!  

Vic is een zoon van Maikel en 
Berna. 

Wij feliciteren jullie van harte 
met jullie zoon! 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Het bestuur van BCS is, in de personen van Sylvia, Maria en 
Wim, op 20 feb. bij ons op kraambezoek geweest. Zij heb-
ben in plaats van een cadeau-
tje een bedrag gestort in de 
spaarpot van KinderWensMo-
biel, Waarvoor Dank!!! 

 

Groetjes Maikel en Berna 

Geboorte van Vic 
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Dropshot, Irish Coffee en Entrecôte 

Op een druilerige, natte en donkere winterdag was er eens een 
badmintonclub uit Steenderen. Na het spelen van een aantal snel-
le dropshots, strakke clearen en scherpe smashes op de donder-
dagavond, wilde de badmintonclub wel eens wat anders. En zo 
ging de vereniging naar het grote plaatsje Baak om te genieten 
van een heerlijke ‘Boakse Heerlijckheid’.  

De avond begon met een voorafje bestaande uit drie soorten soep 
waarvan iedereen heerlijk smulde. Hierna kwamen de welbekende 
entrecôtes, kipfiletjes en andere vleessoorten om de hoek kijken. 
De leden van de badmintonclub wisten niet direct of ze nu met het 
vlees moesten gaan serveren of netdroppen, waardoor er her en 
der wat vlees uit het oog verloren werd. Sylvia was hierdoor ech-
ter zo verontwaardigd (waar was haar entrecôtje toch gebleven?) 
dat ze spontaan besloot dat het vlees voortaan maar op de bbq 
gegrild moest worden. Hierna heeft ze haar vlees geen seconde 
meer uit het oog verloren ;). 

Nadat de vleesgerechten en de bijgerechten van het buffet waren 
opgegeten, was het tijd voor het toetje. Dit bestond uit een buffet 
met verschillende soorten ijs, pudding en chocolade- of bosbes-
sensaus. Kortom; genoeg keuze voor iedereen. Iedereen zat dan 
ook te genieten en te smullen. Na afloop van het toetje werd het 
uiteraard tijd voor een heerlijk bakje koffie. Natuurlijk niet zo-
maar, nee…een heuse Irish Coffee voor een aantal personen (ik 
noem geen namen, maar Jan herkent zich hier vast wel in). Voor 
een enkele laatkomer kwam de koffie echter niet op tijd en wer-
den er nog wat bitterballen besteld. Ik heb de kok nog nooit zo 
lang horen vloeken over deze, voor een restaurant ietwat vreem-
de, bestelling.  

Al met al was het een hele gezellige avond, waarbij Josha en Ed-
ward nog een klein (toen nog een aantal millimeters) geheimpje 
verklapten. Ik vond het in ieder geval gezellig en hoop dat deze 
traditie dan ook nog jaren voortgezet gaat worden. 

 

BCS maakte Grillrestaurant PEPE in Baak onveilig.. 
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Ledenchat—Shirley ter Wee 

Wie ben je? Stel jezelf eens voor. 

Ik ben Shirley ter Wee, een jonge dame van …. Tja.. wat zal ik 
zeggen. Nog lekker jong dus! Ik ben op dit moment (inmiddels 
bijna 8 jaar) bewust huis-moeder en zorg dus naast ons huis in 
Warnsveld ook voor onze twee kinderen. Ik ben getrouwd met 
Marvin, mijn prins in destijds een oude audi. Er valt verder nog 
best veel over mijzelf te vertellen, maar je mag er uiteraard ook 
best zelf een eigen mening aan over houden….  (doe dat dus 
maar…)  

Hoe ben je bij onze club gekomen? 

Via Mascha ben ik bij jullie club gekomen. In Dec. 2010 heeft zij 
mij meegenomen naar het inventatietournooi.  Ik vond jullie club 
meteen al heel gezellig en ben dus ook direct ilegaal mee gegaan 
naar Pepe BBQ. En daarna lid geworden om verder legaal te kun-
nen meppen op de baan. 

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

zou je hem/haar dan vragen?  

Uhh… tja… ik tafel al vrij regelmatig de derde helft met de meeste 
van jullie, dus erg veel vragen heb ik niet meer.  Maar goed….  
Aan Marije zou ik willen vragen hoe haar ideale man eruit ziet. En 
aan Gerrit zou ik willen vragen waar zijn gedrevenheid om te win-
nen vandaan komt. En aan Jan wil ik vragen of hij écht niet een 
keertje wil gaan paintballen tijdens een club-uitje????  

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrière versleten? 

Eigenlijk heb ik er nog geen 1 versleten. Maar ik heb inmiddels 



 Clubblad BC Steenderen, maart 2012  31 

mijn “jeugd”racket wel aan de kant gedaan voor een super mooie 
Yonex arcsaber 9 (waar Silvia mij mee besmet heeft) Nogmaals 
mijn dank voor het lenen Silvia!!!! 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 

Een gebakken ei met spek op een wit bolletje met sesamzaadjes 
(een stuk of 4) 

Wat is je grootste badminton blunder? 

Dat ik tijdens het spelen van een mix met Jeroen, mij liet bëin-
vloeden door de tegenpartij tijdens een uit-wedstrijd. Ik ben na-
melijk van mening dat als ik nog net zo enthousiast had gejuicht 
bij iedere punt die wij maakten… wij die wedstrijd 
hadden kunnen winnen. 

Welke vraag stelde Jeroen aan je en wat is 
je antwoord daarop? 
 
Jeroen had nog al moeite met het verzinnen van 
een vraag. 
Dus.. tja… hoe mijn nieuwe racket speelt: Geweldig.. dáár kan het 
niet meer aan liggen! 
 
Aan wie geef je deze chatvragen door? 

Aan Marcella 

Wat wil je aan hem/haar vragen? 

Hoe het is om samen met haar partner bij dezelfde club te spelen, 
waarbij Armijn toch steeds het hoogste woord voert? 

 

Wie de pen heeft… schrijve een stukje! 
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Maak kennis met…  

Even kennismaken…. 

 

Had onze badmintonclub tot vorig 
jaar nog een penningmevrouw – zo-
als Monique zichzelf noemde – een 
paar maanden geleden mocht ik het 
stokje  (of beter de ‘boeken’) over-
nemen. Daar had Lex wel enige 
overredingskracht voor nodig. Vond 
ik mezelf wel de juiste persoon op 
de juiste plaats? Eigenlijk is admini-
streren niet bepaald mijn hobby en 
ook geld heeft niet mijn eerste inte-
resse. Maar toch ging ik overstag. 
Na een paar maanden ervaring 

moet ik zeggen dat het me bevalt en ‘stoffige boeken’  bij onze 
club ver te zoeken zijn.  Dat is mede te danken aan de automati-
seringslag die Monique al maakte. Daarmee zijn de repeterende 
administratieve handelingen gelukkig al flink ingeperkt. En dan 
komt ook een nuttige persoonlijke eigenschap voor een penning-
meester om de hoek kijken: ik heb er lol in om getallen te laten 
kloppen en hou niet van onvolkomenheden en half cijfermatig 
werk. Ook beroepsmatig ga ik dagelijks voor kloppende cijfers 
(hoewel geen financiën) en zet ik graag puntjes op de i. Boven-
dien is het natuurlijk geweldig mooi om uit deel te maken van de 
enthousiaste groep bestuursleden van onze gezellige badminton-
club! 

 

Wie ben ik verder? Een jaar of vier geleden zijn Janine en ik, met 
onze drie jonge kinderen, uit het wilde westen gevlucht en in 
Steenderen komen wonen. Geboren in het westen, getogen in 
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Brabant woonde ik daarna op meerdere plaatsen in Nederland. 
Vaak verhuisd dus, maar één ding veranderde niet: mijn voorlief-
de voor badminton. Het is het spelletje dat ik speel sinds dat ik 
een jaar of negen was. Ik vond het dan ook erg jammer om 16 
jaar geleden te moeten stoppen vanwege een rugprobleem. Na 
een hernia-operatie, 7 jaar terug, lang gedacht nooit meer te kun-
nen spelen. Maar het blijft natuurlijk kriebelen, zeker toen bleek 
dat het plaatsje Steenderen een eigen badmintonclub rijk is. Daar-
om toch de stoute schoenen aangetrokken (ze stonden er nog, 16 
jaar oud) om voorzichtig en recreatief een shuttletje te slaan. Een 
beetje opbouwen en niet overdrijven was het credo met, na een 
paar jaar, een niet onaardig resultaat moet ik zeggen: zelfs Bueno 
kan een beetje tegenstand verwach-
ten….  

 

Inmiddels helemaal ingelijfd binnen 
de club heb ik de kriebels ook aan on-
ze dochter Lonneke doorgegeven. 
Stiekem hoop ik natuurlijk dat die 
kriebels overslaan op de rest van het 
gezin…  

Tot zover over mij. Mocht het niet ge-
noeg zijn, dan hebben we uiteraard 
de 3e helft om nog eens verder te pra-
ten.  

 

Tot ziens! 

 

Wim van der Spoel 

De nieuwe penningmeester!! 
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Henk zet de bloemetjes buiten 

Hallo lieve kijkbuiskindertjes,  
 

Als er één ding is waar Nederlanders door 
geobsedeerd zijn, zijn dat de weersomstan-
digheden in het land. Het gespreksonder-
werp nummer 1 om ongemakkelijke stiltes 
te voorkomen of om een gesprek op gang 
te brengen dat uiteindelijk over iets gaat 
dat wel interessant is. Het weer in Neder-
land is altijd anders en elk jaar weer (haha, 
weer) worden er records gebroken. De 
warmste winters (oh yeah, global warming), 

natste zomers, hoogste waterstanden, laagste temperaturen etc. 
Het weer is ook een aanleiding voor iets waar wij Nederlanders 
grote behoefte aan hebben: klagen. In winters is het koud, vaak 
nat en kijken de meeste mensen uit naar de zomer. De reiziger 
die gebruik maakt van het openbaar vervoer zal daar met verve-
lende toestanden te maken krijgen, om daar vervolgens ook weer 
om te gaan klagen. Het krabben van de autoramen is bij de eerste 
keer een overwinning, een mijlpaal, maar begint al snel te verve-
len. De eerste vlokjes sneeuw vallen: hou dan vooral facebook in 
de gaten. De meeste mensen zullen niet naar buiten gaan om van 
de sneeuw te genieten, maar hun status erover updaten. Vaak 
zonder zinnige toevoegingen: ‘Sneeuw’ of ‘Hee, het 
sneeuwt.’ (Wow, good work Sherlock) of enig andere variatie die 
erop te bedenken valt. Er zullen ongetwijfeld nog andere voor-
beelden zijn die elke winter weer voorkomen, maar ik heb op het 
moment niet het geduld of de concentratie om daar verder op in 
te gaan.  
 
Inmiddels heb ik al sneeuwklokjes gezien, de eerste lentegeuren 
geroken en vogeltjes horen fluiten. Kraaien, duiven en andere la-
waaivogels die je ’s ochtends irriteren door constant hetzelfde ge-
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luid te herhalen, vallen hier niet onder. Ook heb ik weer voor de 
eerste keer met jas open gefietst. Dit zorgt altijd voor het gevoel 
dat niet het hele jaar uit winter bestaat. Maar treur niet, want in 
de zomer wordt er ook geklaagd. Het is natuurlijk ook weer een 
keer te warm. Men kan weer ruiken wat voor duistere plannen er 
worden gesmeed in andermans oksels en zien wat voor vloeistof-
fen daarbij komen kijken. Bij extreme hitte worden activiteiten 
wat langzamer uitgevoerd, of mensen worden verkouden door de 
airco die op volle toeren staat. Whaha, verkouden in 
de zomer door de airco. Ja, dat vind ik grappig. Ook 
kijk ik elke winter terug op de zomer, waar ik in mijn 
T-shirt naar badminton kon fietsen. Elke keer weer 
(haha, weer) lijkt het onmogelijk. Andersom trou-
wens ook: tijdens een hittegolf is het niet meer voor 
te stellen dat het mogelijk is om het zo ongelofelijk 
koud te hebben, dat niks helpt om warmer te wor-
den. Het vervelendst aan de zomer vind ik persoonlijk 
vliegjes, torretjes en ander ongedierte. Fietsen is al niet al te fijn 
door de hitte, tranende ogen, snotterende neus en kriebeltjes 
overal (geen hooikoorts, geen idee wat wel), maar daar komt ook 
nog eens bij dat vliegjes en vele andere kriebelbeestjes het bij-
zonder aangenaam vinden om zich te nestelen in mijn ogen, neus, 
mond, nek, T-shirt en haar. Zelfs wanneer ik een zonnebril op 
heb, weten de beestjes op mysterieuze wijze de weg naar mijn 
ogen te vinden.  Maar al dit en misschien nog veel meer, heb ik er 
allemaal voor over om maar niet in de winter te zitten.  
 
Weer was dit een stukje tekst over eigenlijk helemaal niks. Wel-
licht leuk om te lezen als je je smartphone niet vinden kunt of ge-
woon om keihard over te slaan. Ik heb mijn zegje weer gedaan.  
 
Denkbeeldige kusjes en knuffels, 
Henk.  

Dank aan Henk 
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In deze editie van de bcs-kids kan je van alles lezen. Luc en 
Aimee van Oosten hebben een leuke tekening gemaakt, de 
moeder van Luc en Aimee, heeft een stukje geschreven over 
het ouder-kind toernooi.  

We hebben weer een echt familie interview gehouden! Wil je 
weten met wie we gezellig gekletst hebben?? Lees dan maar 
snel door! 

Ook de competitie van de jeugd komt aan bod. Het seizoen 
is voorbij en de eindstanden bekend. De BCS-kids hebben 
het goed gedaan in de competitie!!  Applaus voor jezelf!! 

En kan je je de grote-club-actie nog herinneren?? Het was 
een groot succes, en dat lees je ook in deze editie! 
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Ouder-kind toernooi 

 

Op 12 januari 2012 hebben wij met ons voltalli-
ge gezin meegedaan aan het ouder-kind toer-
nooi.  
Ik ben al vanaf mijn kinderjaren lid van de 

club, maar mijn kinderen Aimée en Luc sinds vorig jaar. In 
de tijd dat ik als jeugdlid speelde, waren deze activiteiten 
nog niet in beeld. Dit jaar heb ik dus voor het eerst meege-
daan met het ouder-kind toernooi, niet met mijn eigen ou-
ders maar met mijn kinderen.  
Mijn man Bob deed ook mee en was gekoppeld aan onze 
zoon Luc, ik speelde met onze dochter Aimée en we hebben 
heel veel plezier gehad. 
Samenspel in dit toernooi staat voor mij op nummer 1, als ik 
had gewild, zou ik een paar strakke shuttletjes hebben kun-
nen spelen, echter deze shuttle 
in de lucht houden zodat het 
voor de niet-badmintonners én 
jonge badmintonners aange-
naam blijft, is de ultieme uitda-
ging, maar ook leuk zodat je net 
op het laatste moment tóch ver-
liest, of tóch wint!  
 
Volgend jaar weer? Jazeker! 
Groetjes, 
Sandra van Oosten 



38 Clubblad BC Steenderen, maart 2012 

Ook de leiders schrijven.. 

Ouder-kind toernooi: volle bak! 

Op 12 januari speelde de jeugd met hun ouders weer een 
super gezellig maar ook inspannend toernooitje badminton.  
We hadden een record aantal koppels: maar liefst 24! Om 
iedereen minimaal vijf partijtjes te kunnen laten spelen, 
wordt dit jaar afgezien van een warming-up. Voor de  lei-
ders best jammer want het is altijd hilarisch om te zien hoe 
de jeugd hun ouders laten zweten… 

Dan is het zover, de eerste wedstrijden uit de verschillende 
poules kunnen gespeeld worden. Kijken op het wedstrijd-
schema, waar moet ik zijn?  Voor de ouders die voor het 
eerst meedoen valt er nog veel te leren, welke lijnen gel-
den, hoe gaat de telling, waarom moet ik links staan, etc. 
Maar al snel wordt er volop gespeeld en straalt het enthou-
siasme er van af. 

Na de 5, voor menig 
ouder toch wel,  in-
tensieve badminton-
partijen kan de 
jeugdleiding de vier 
poulewinnaars be-
kendmaken: Robbin 
Rutjes en vader 
Bueno, Tom Vrede-
goor en paps Louis, 
Thimo Veenhuis en 
paps John en tot slot 
Louw Helmich en 
mams Marjan. 
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De grote clubactie levert winnaars op! 

Mooie opbrengst verkoop loten grote clubactie 

Ook dit jaar hebben we weer loten van de Grote clubactie 
verkocht. Dat blijkt steeds weer een lucratieve bezigheid 
voor onze club. Aan eigen clubleden zijn 48 loten verkocht, 
goed voor een netto-opbrengst van € 112,00. Daar bovenop 
hebben onze jeugdleden maar liefst 286 loten verkocht! Een 
super mooi resultaat! En daarmee is de totale opbrengst, na 
aftrek van alle bijkomende kosten, uitgekomen op € 748,38. 
Een deel hiervan zal de jeugdcommissie mogen gebruiken bij 
de organisatie van het jeugdkamp, dat volgend jaar gehou-
den wordt op 9 en 
10 juni. 

 

Van de jeugdleden 
mogen Tessa Mulder 
en Hilde Onstenk 
zich de topverkopers 
noemen.  Zij ver-
kochten elk 25 lo-
ten. Op 8 december 
ontvingen zij als blijk van waardering uit handen van voor-
zitter Lex een bioscoopbon. De voorzitter bedankte op deze 
avond alle verkopers en hoopt volgend jaar op een gelijk of 
misschien zelfs nog beter resultaat. Hij daagt de jeugd in elk 
geval uit om er een echte wedstrijd van te maken. 
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Jeugd competitie: de eindstanden 
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Jeugdcompetitie: de eindstanden 
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Verslag team 1 

Wedstrijd tegen Varsseveld, 

We hadden al een keer tegen Varsseveld thuis gespeeld en 
toen ging het ons makkelijk af, 

het was een jongens team dus ze konden al niet meer win-
nen in het klassement. 

maar Bouke en Robbin waren niet fit de eerste set. 

eerste set gingen de punten gelijk op tot ze bij de 10 waren 
toen namen Bouke en Robbin voorsprong op de tegenstan-
der, de 2e set ging veel beter die wonnen Bouke en Robbin 
makkelijk. 

de dames enkels gingen wat minder, de eerste set hadden 
Cindy en Anne verloren, de 2e set kwamen ze goed terug en 
hadden ze allebei na een hele spannende set gewonnen! 

helaas ging de 3e set wat minder en die verloren de dames 
op een kleine haar na. 

de heren dubbel en de dames dubbel gingen super die had-
den we allebei dik gewonnen. 

de mixen gingen ook redelijk, op sommige momenten span-
nend, maar sommigen ook weer niet de mixen hebben we 
ook gewonnen in 2 setters. 

kortom het was niet een hele moeilijke wedstrijd voor ons. 

Bouke en Jinthe 
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Verslag team 2 

LAATSTE BADMINTON WEDSTRIJD VAN J2!!! 

Wij (Brian, Lisanne, Margit en Tom) hebben afgelopen zondag 26 
februari onze laatste badminton wedstrijd gespeeld tegen Didam. 
Tom mocht de 1e enkel spelen de 1e set won hij met 21-7 en de 
2de set won hij met 21-17. De 2de enkel mocht Brian spelen de 1e 
zet won hij met 21-16 de 2de set won hij met 21-19. Margit mocht 
de 3de enkel spelen ze won de 1e set met 21-13 en de 2de set won 
ze met 21-9. Lisanne mocht de laatste enkel spelen de 1e set won 
ze met 21-15 en de 2de set won ze met 21-6. Toen begon de dub-
bels de heren mochten beginnen de herendubbel werd gespeeld 
door Tom en Brian ze wonnen de 1e set 21-11 en de 2e set won-
nen ze met 21-12. De meisjes dubbel werd gespeeld door Margit 
en Lisanne de 1e set wonnen ze met 21-10 en de 2de set wonnen 
ze met 21-11. Na de dubbels kwamen de mixen de 1e mix werd 
gespeeld door Margit en Tom ze wonnen de 1e set met 21-11 en 
de 2de set wonnen ze met 21-10. De 2de mix werd door Lisanne en 
Brian gespeeld die wonnen de 1e set met 21-10 en de 2de set had-
den ze verloren met 18-21 dus ze 
moesten nog een 3de set spelen die 
wonnen ze gelukkig nog met 21-3. 
We hadden dus met 8-0 gewonnen 
van Didam. We hadden het heel erg 
gezellig met elkaar. 

Groeten Brian en Lisanne Veenhuis              
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Verslag team 3 

Ik ben Tom Vredegoor en ik zit in team 3. 

Ik heb het erg naar mijn zin omdat badminton een superleu-
ke sport is en ik altijd veel kan lachen met mijn team. 

We lachen niet alleen maar we zijn ook heel goed bezig als 
we wedstrijden hebben. We willen altijd graag winnen sa-
men. 

Het is gezellig dat we een gemengde groep hebben met jon-
gens en meisjes. 

De trainingen zijn ook altijd leuk om naar toe te gaan. Nooit 
saai! 

Vaak doen we verschillende dingen zoals warming up en 
spelletjes. Ik leer steeds weer nieuwe dingen. 

De leiding is soms wel een beetje streng maar dat moet ook 
wel omdat het een grote groep is. 

Ik denk als ze niet streng zijn dat we te veel gaan klieren. 

Ik ga nog lang niet van badminton af omdat ik het een leuke 
sport vind. 

Groetjes Tom Vredegoor 
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hoi allemaal  

ik vind badminton leuk. 

De laatste wedstrijd hebben wij verloren met 
5-3. 

Maar ik vind het is maar een spelletje. 

Dus winnen is beter dan verliezen. 

 

Gr Thimo 

Verslag team 4 
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Donderdagavond 1 maart, ik 
sta klaar om de volgende fami-
lie te interviewen voor deze ru-
briek. Helaas is Anne er niet, 
maar het gaat toch door. Rob-
bin, Bo en Bouke: Welkom! 

Jullie zijn familie, maar hoe 

zit het precies? 

Anne en Bouke zijn broer en 
zus, evenals Robbin en Bo, ze zijn nichtjes en neefjes van elkaar 
omdat de vader van Anne en Bouke, een broer is van de moeder 
van Robbin en Bo.. (snappen jullie het nog??) 

Bouke en Anne, jullie moeder speelt ook bij deze club, wat 

vinden jullie daarvan? 

Bouke: ik vind het eigenlijk wel grappig. Eerst 
kwam ik bij de club, toen Anne en later ook nog 
mama. 

Anne: ik vind het leuk dat mijn moeder zelf ook op 
een sport zit en dat ik zelf ook nog wel eens partij-
tjes tegen haar kan spelen! 

Robbin en Bo, jullie vader is ook lid van deze club, maar 

wie speelde er eerder? 

Bo; eerst Robbin toen papa en daarna ik nog. 

Robbin vult aan; Ja papa speelde toen hij klein was ook altijd al in 

BCS een echte familieclub.. 
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Deze keer de familie Bouwmeester/Rutjes 

Westervoort geloof ik, en hij wilde ook wel weer spelen toen ik bij 
deze club ben gegaan. Dus nu zitten we er samen op. 

Bouke, Anne en Robbin, jullie zitten samen in team 1. Vin-

den jullie dat gezellig? 

Robbin vindt het reuze gezellig, Bouke ook, al is het soms best 
wel een beetje irri als je zus er ook bij is .. 

Anne: ik kan geen set samen met Bouke spelen, dat gaat niet 
goed. Maar verder vind ik het wel leuk dat ik samen met m´n fa-
milie in een team zit. Met Robbin ben ik een erg goed mixteam! 

Wat zouden jullie nog willen bereiken in de badminton-

sport? Blijven jullie voorlopig nog spelen?? 

Robbin, blijft echt nog wel spelen, hij wil nog veel beter worden 
dan hij nu is. Bo zegt dit ook, ze wil zelfs zo goed worden als haar 
vader! Bouke wil niet alleen groot worden in de sport, maar ook in 
de lengte! En Anne? Die doet dit omdat ze het leuk vindt en ei-
genlijk wil ze Jan toch echt een keer verslaan... 

Wat vind je het leukste aan badminton? 

Bo vindt clearen (hard van achterlijn naar achterlijn, je spreekt 
het uit als klieren) het leukste, maar klieren kan ze ook goed! 

Bouke zegt al een allround speler te zijn, maar hij vindt achteruit 
spelen wel erg leuk. Hij is het beste in Dropjes over het net. 

Robbin is het beste in smashen vindt hij zelf. Maar hij vind alle 
slagen leuk eigenlijk.  

Anne vindt de Tossavonden het leukste. 
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Bouke en Robbin, jullie werden in het vorige interview met 

de familie Veenhuis, nogal als voorbeelden gezien. Hebben 

jullie zelf ook een voorbeeld?? 

Robbin zegt meteen: m´n vader.  Bouke weet het niet zo goed, ik 
heb geen voorbeeld denk ik. Als Bo zegt, en je moeder dan? Ant-
woord Bouke, nee, m´n moeder is niet zo goed hoor. Nou ja.. Ze 
is wel goed, maar ik laat haar wel de hoeken van het veld zien.. 

Terwijl Bouke nog even nadenkt over wat hij net gezegd heeft, 
noemt Bo haar held, papa. Als ik doorvraag, over badmintonners 
die je wel eens op tv ziet, 
dan bedenkt Bouke zich dat 
hij Dicky Palyama en Eric 
Pang wel erg goed vindt. 
Want hij heeft hen wel eens 
op toernooien zien spelen. 
En ze konden het echt heel 
erg goed. Maar                        
ik weet niet of iemand ze 
wel kent zegt Bouke er nog bij..                  

 Annes voorbeeld is ook Bueno, die pakt alles, zelfs terwijl je 
denkt dat hij niet meer terug kan slaan.    

 

Dit was alweer de laatste vraag, willen jullie nog iets kwijt 

aan de trainers? 

Bo: Ik zou niet steeds tegen de kleintjes willen. Robbin grapt; 

Wat een gezellige familieclub! 
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maar je bent toch zelf ook klein?? Bo bedoelde; ik wil meer uitda-
ging. Robbin wil dat ook graag. Bouke wil ook wel graag bij de se-
nioren spelen. Daar leer ik nog veel meer, en heb ik meer uitda-
ging.  

Anne: Ga zo door! De trainingen blijven leuk!! 

 

Robbin, Bo, Bouke en Anne bedankt 
voor dit gezellige en open gesprek!! 

Barbara 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Niet vergeten!! 

          

                                      9 & 10 juni 

 

                                        Jeugdkamp 
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Uw adviseurs: 

 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 
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Sporthal  trainingsavond: 
‘t Hooge Wessel donderdagavond 
Prins Bernhardlaan 3 18.30-20.00 jeugd 
7221 BA Steenderen, 20.15-21.30 senioren 
tel: 0575-750567 hal open tot 23.00 
 
Redactie clubblad 
redactie@bcsteenderen.nl 
 
 
                      Het lidmaatschap van BCS kan worden opgezegd. Het lidmaat  

schap is gebonden aan een kalenderjaar, waardoor opzegging 
geldt voor het nieuwe jaar. Opzeggen dient schriftelijk te ge-
schieden voor 15 november bij de secretaris. Indien niet op 
tijd is opgezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het 
gehele nieuwe jaar.” 

Voorzitter:  Secretaris:   
Lex de Goede Sylvia Breukink 
De Wolzaklaan 2A De Eiken 8 
7211 AR Eefde 7221 GK Steenderen 
tel. 0575-451171 tel: 0575-452306 
voorzitter@bcsteenderen.nl info@bcsteenderen.nl 
 
Competitieleider:   Activiteiten commissie:   
André Saalmink Maria Schut 
Klingmakersdonk 243 Azaleastraat 14 
7326 GE  Apeldoorn 7221 AZ Steenderen 
tel. 055-5422798 tel: 0575-452101 
competitieleider@bcsteenderen.nl activiteiten@bcsteenderen.nl 
 
Penningmeester:   Trainer: 
Wim van der Spoel Jan Takken 
penningmeester@bcsteenderen.nl trainer@bcsteenderen.nl 
 
Jeugdcommissie: Internet: 
Jan Takken www.bcsteenderen.nl 
Sylvia Breukink info@bcsteenderen.nl 

contactinformatie 


