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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  

voor de mogelijkheden 
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Van de voorzitter 

Nivelleren kan je leren 

Politiek en sport zijn onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden: internationaal 
zie je dat bijvoorbeeld bij de Olym-
pisch Spelen, nationaal maar ook lo-
kaal zie je eveneens dat het een in-
grijpt in het ander.   

Zo hebben we allemaal weer eens mogen stemmen in september: 
daar waar Emile in eerste instantie nog riant kans maakte op het 
premierspluche (hij heeft in tegenstelling tot de vorige verkiezin-
gen vermoedelijk nu wel te vroeg gepiekt) ging Mark er samen 
met Diederik met de buit vandoor op weg naar een stabiel kabi-
net, met als beeldend motto ‘bruggen bouwen’. Het is wel een 
beetje de goden verzoeken met zoveel hoogdravende woorden: na 
een record formatieperiode van 54 dagen inclusief tussentijdse ra-
diostilte stond een trotse premier met de Majesteit op het bordes, 
samen met een aantal andere gelukkigen. Rutte mocht direct na 
het voorgenomen huwelijk van de VVD met de PvdA samen met 
Samsom een korte verklaring afleggen, waar de plannen op 
hoofdlijnen werden benoemd. Kort daarna barstte een mediage-
weld van ongekende omvang los rondom de inkomensafhankelijke 
ziektekostenpremie die een enkeling die nog een beetje inkomen 
had aan de rand van de financiële afgrond zou brengen, overigens 
zonder dat het veelbesproken begrotingstekort hier ook maar een 
Euro wijzer van zou worden. De VVD haastte zich in eerste instan-
tie met het ontkennen van de draconische gevolgen, Partijbonzen 
van de PvdA waren op hetzelfde moment dolblij met het feest van 
de nivellering en nog voor de regeringsverklaring had de nieuwe 
premier een première door publiekelijk zijn excuses aan te bieden 
voor de ontstane verwarring. We gaan nu ietsje anders nivelleren 

(Vervolg op pagina 5) 
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Van de voorzitter 

door het meer belasten van de hogere inkomens en de AOW’ers . 
Een groot hoera voor de landelijke democratie!! 
 
Lokaal gaat het al niet veel beter:  als bekend 
wordt binnen de gemeente Bronckhorst door de 
‘regerende’ raadsfracties van CDA en VVD al een 
tijdje nagedacht over de gevolgen van de vermin-
derde gelden uit Den Haag en de afname van de 
bevolking gedurende de komende jaren. De lokale nivellering ma-
nifesteert zich (naast megalomane, miljoenen verslindende plan-
nenmakerij rondom het herinrichten van het hart van Vorden in-
clusief het kappen van prachtige, gezonde bomen en het bouwen 
van een nieuwe doch overbodige gemeentewerf) in de voorlopige 
conclusie dat de meeste zwembaden (4 van de 5) geprivatiseerd 
en bij afwezigheid van een overnemende marktpartij dus gesloten 
moeten worden en de gemeentelijke bijdrage aan de sporthal met 
€ 50.000,- per jaar verminderd wordt (op een door ons nauwelijks 
te beïnvloeden begroting van € 200.000,-). Binnen Bronckhorst-
West wordt op uitnodiging van de gemeente sinds een aantal 
maanden met een werkgroepje gekeken of we deze ontwikkeling 
een halt kunnen toeroepen en er is inmiddels een integraal plan 

gemaakt waarbij i.s.m. de nieuw te bouwen 
basisschool en mede op basis van structure-
le inzet door vrijwilligers en structurele 
sponsoren mogelijk een  financieel haalbaar 
plaatje gemaakt kan worden.   

Opvallend is dat dit lokale initiatief volledig 
gesteund wordt door het Regeerakkoord van Rutte II, waarin be-
schreven wordt dat ‘sport mensen bij elkaar brengt en van groot 
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maatschappelijk belang is. Kinderen verwerven belangrijke socia-

le vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en ou-

de mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kun-

nen sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog veel 

mogelijkheden om de openbare ruimte beter te benutten. We be-

vorderen samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en 

sportverenigingen.’ 

De wijze waarop de gemeente vervolgens met onze plannen om 
gaat is zodanig dat het onwillekeurige vermoeden bestaat dat de 
gemeente ondanks publieke uitlatingen die het tegendeel zouden 
moeten aantonen (‘jullie zijn goed bezig’) eigenlijk niets anders 
wil dan sluiten van tenminste de zwembaden: de sportieve doch 
op termijn totale nivellering van de gemeente in optima forma.  
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons? Voor de korte ter-
mijn vermoedelijk nog helemaal niets: de sporthal blijft voorlopig 
bestaan maar het zwembad wordt serieus met sluiting bedreigd. 
Gevolg hiervan zal zijn dat de lokale samenleving geen dienst be-
wezen wordt: met het afkalven van voorzieningen waaronder 
winkels en zwembaden is de sociale samenhang immers niet ge-
diend en bestaat het risico van zielloze dorpen. 
Sombere gedachten zo aan de vooravond van de Kerst en Nieuw-
jaar: laten we hopen dat het licht van de feestdagen ook schijnt 
bij diegenen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming 
over de ons zo dierbare sportaccommodaties. 
 
Een hele fijne Kerst en Oud en Nieuw en de allerbeste wensen 
voor 2013!!! 

Lex 

Van de voorzitter 
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Van de bestuurstafel 

Vanaf januari 2013 geen sportinkopen meer via de club 

Na een periode van drie of vier jaar is besloten te stoppen met 
het inkopen van sportartikelen via de club. Er gaat al met al erg 
veel tijd in zitten maar de opbrengst voor de club is uiteindelijk zo 
laag, dat besloten is daar geen energie meer in te stoppen. 

Reparatie en bespannen van rackets 

De service van repareren en bespannen van rackets blijft! Maar 
ook hier verandert iets. Kerstin heeft dit gedurende de laatste 3 
tot 4 jaar met veel verve gedaan. De laatste tijd moest ze er zelfs 
een dag voor naar Steenderen komen omdat zoveel rackets tege-
lijk sneuvelden. Ondanks die inzet bleven rackets soms toch twee 
of drie weken liggen. Reden om aan te geven dat het handiger is 
dit bij iemand anders binnen de club neer te leggen.  Gelukkig 
hebben we Shirley bereid gevonden deze klus op zich te nemen. 
Heb je dus een racket dat bespannen (€ 20,-) of gerepareerd (€ 
5,00) moet worden zoek dan Shirley op. Is Shirley er niet dan 
kun je het racket bij Sylvia achterlaten. 

Grips kopen? 

Grips kopen bij de club blijft mogelijk. Heb je moeite met het ver-
wisselen van de grip dan helpen Jan of Sylvia je graag. Er zijn 
overigens wel meer leden die je daarbij willen helpen, gewoon 
even rondvragen en het komt prima in orde!  

Afname ledental 

Dit jaar heeft een groter aantal  leden opgezegd dan we gewend 
zijn. Aan hen zal via een formulier om feedback gevraagd wor-
den. Mogelijk kunnen wij als club daar nog weer van leren. De 
uitkomsten daarvan zullen in de ALV van februari 2013 besproken 
worden.Al een blik werpend op de begroting voor volgend jaar 
lijkt het verstandig minder vrije speelzondagen aan te bieden na 
het competitieseizoen (periode maart/juni). Hierover benaderen 
we jullie graag nog met een korte enquête.     
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Voor je ligt alweer het laatste nummer van 2012, 
wat is dat jaar snel gegaan.  Vorig jaar nam ik 
van Monique het stokje over om het clubblad in 
elkaar te gaan zetten. Zo moeilijk kan dat dat 
niet zijn dacht ik. Nu, vier blaadjes verder, denk 
ik wel eens, waar ben ik aan begonnen. Nee echt 
moeilijk is het niet, er is gewoon een format 
waar je lekker in kan werken, maar het kost veel 
meer tijd dan ik dacht. Het is niet even knippen 
en plakken.. Er zit echt een hoop werk in. Ik ben 
blij dat in elk geval de leden helpen met de op-
vulling van het blad. Daarvoor wil ik mijn dank 
uitspreken. Echt, anders zou het blad vele malen 
dunner zijn, al zou de printerijman daar soms 
wel blij mee zijn! ☺ natuurlijk wil ik ook Shirley 
en Marieke bedanken.  Samenwerken verlicht de 
druk op mijn schouders! 

Dat terzijde, het jaar is weer voorbij, 2012 is 
om, volgend jaar is er geen maand meer waarbij 
je het 12-12-12 12:12 effect kan krijgen, mis-
schien dan leuk om 11-12-13 14:15 in de gaten 
te houden? We hebben straks weer een nieuwe 
kalender hangen, we werken weer in een mooie 
nieuwe agenda die we mogen volkliederen. Ik 
ben benieuwd wat 2013 ons gaat brengen, dat 
wil zeggen, ik ben benieuwd wat we er zelf, sa-
men , in 2013 van gaan maken. Want de dagen 
brengen  ons niets, we moeten zelf de slingers 
ophangen! 

Geniet van de vakantie en tot 10 januari! 

Barbara  

 

BadmintonClub  
Steenderen 

Clubblad nr 43 
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Redactie 

Marieke Schotman 
Shirley ter Wee 
Barbara Leerkes 
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Barbara Leerkes 
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André Saalmink 
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Verschijning 
4 x per jaar 

 
Volgend clubblad 

maart 2013 

Van de redactie 
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Het afgelopen kalenderjaar hebben een aantal leden opge-
zegd; 
Hans Geurts, Thea Hazelhoff Hetty Hendriks, Henrieke Huk-

ker, Fleur Holtman, Hilde Jansen, Froukje Jansen, Astrid 

Kerkdijk, Froukje Kooistra, Sjoerd Lentjes, Joost van Londen, 

Yornik Onstenk, Luc van Oosten, Alex Rijkaart, Ewout van 

Roon, Madelon Schieven, Jeffrey Tomasowa, Gody Uther-

mohlen, Gonny Veenhuis en Marijke Visschedijk zullen we 
helaas niet meer op de baan zien.  We hopen dat ze met ple-
zier terugkijken op de speelavonden! 
 

Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen! 
Lisanne Hilhorst, Evert van der Spoel en Jan van der Spoel 

bij de jeugd, en Obbe Lubach en Antoinette Knobben bij de 
senioren.      We wensen jullie veel plezier bij onze club! 

Welkom ! 

  

Bespannen van een  

badmintonracket kost 

maar €20,- 

 

Ook reparaties zijn  

mogelijk. €5,- 

Voor meer info kan je  

terecht bij Shirley 

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 

Toss avonden: 

31 januari 

28 februari  

TOERNOOIEN 

Jeugd invitatie toernooi 

17-01-12 

Generatiekloof Toernooi 

28-03-13 

Greet Pieterse Toernooi 

14-04-13 

Speelzondagen (ovb) 

  Naast de speelzondagen zijn er 
ook wedstrijddagen.  Op wed-
strijddagen is de zaal beperkt be-
schikbaar.  Zie de kalender voor 
precieze dagen. Je krijgt hierover 
ook op woensdag voor de wed-
strijdzondag een e-mail. 

Jaarlijks etentje  

(voor wie wil natuurlijk) 

 26 januari 2013 

Info volgt via mail 

start blokcompetitie 

11  april 2013 
 

Info volt via mail! 

Algemene Leden Vergadering: 

28 februari 2013 
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Verjaardagskalender 

Maart 

 2 Sylvia Breukink 

 3 Ineke Hulshof 

15 Trudi van der Weijden 

16 Barbara Leerkes 

16 Lisanne Hilhorst 

Januari 
10 Sandra van Oosten 

17 Adriaan Beulenkamp 

17 Antoinette Knobben 

18 Cindy Esselink 

19 Thimo Veenhuis 

27 Jinte Verstege 

Februari 
 3 Louw Helmich 

 5 Aimée van Oosten 

 6 Lucie Peters 

10 Maria Schut 

13 Élco Utermöhlen 

16 Anja Boumeester 

In augustus zijn Josja en Edward 
bevallen van hun zoon Max.  

Wij feliciteren hun van harte en 
hopen Max over een jaar of 7 te 
mogen verwelkomen als nieuw lid! 



12 Clubblad BC Steenderen, december  2012 

Tussenstanden competitie   
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We doen het niet slecht! 
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Team 3 trekt een paar blikken open 

 
Blik, 

Blik is dun gewalst plaatstaal dat door middel 
van een door galvanisatie aangebracht laagje 
tin beschermd is tegen corrosie. Een belangrijke 
toepassing van blik is het verpakken van levens-
middelen. De materiaaldikte van drankblikjes is 
variabel. De bodem is 0,3 mm dik, de wand 0,11 
mm dik en de kraag is 0,16 mm dik. De dikte wordt ge-
optimaliseerd zodat het blikje sterk genoeg is als er vloeistof in zit 
(oefent een druk uit) en zodat het eveneens makkelijk plat te 
drukken is als het leeg is. Tot enige decennia geleden werd blik 
gebruikt voor de vervaardiging van eenvoudige huishoudelijke ar-
tikelen (bijvoorbeeld voor stoffer en blik of voor kinderspeelgoed). 
Ook kennen we nog het bakblik, waarvan ik me afvraag of dit 
daadwerkelijk van blik is gemaakt. Maar we komen in de buurt 
van ons doel, iets lekkers gaat er altijd wel in. In de roeiwereld 
kun je een blik verdienen, daarmee wordt een klein metalen voor-
werp bedoel dat uitgereikt wordt als iemand een bijzondere pres-
tatie geleverd heeft, in onze-BCS-wereld noemen we dat gewoon 
een medaille.  

Blik staat ook voor een (gerichte) kijk, bijvoorbeeld: een blik wer-
pen op iets, geen blik waardig keuren of een gezichtsuitdrukking, 
bijvoorbeeld: een blik van verstandhouding, een blik op oneindig, 
een boze blik, een dwingende blik, etc.. 

Nu is deze laatste blik de blik waardoor dit verhaaltje ontstaan is. 
We begonnen met een blik op oneindig in de hoop een blik te ver-
dienen en als afsluiting een paar blikjes leeg te maken in de derde 
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Even een blik werpen op team 3 

helft. Het leverde echter een blik van verstandhouding op die met 
een nadrukkelijke blik mij ertoe dwong om dit op papier te zetten. 

Kortom de blik op oneindig werd kleiner gemaakt en de focus 
kwam op de sporthal in Groenlo te liggen, daar werd de blik nog 
krapper en beperkt tot het speelveld. Aangezien we als team niet 
voor een blikken-medaille gaan, hebben we die ook maar laten 
schieten met als gevolg dat er in de derde helft ook geen blikjes 
opgetrokken konden worden om de overwinning te vieren. Hier 
dan de uitslag in volgorde van het wedstrijdformulier 16-21 25-23 
21-18, 22-20 21-17, 21-16 21-11, 21-15 21-7, 12-21 21-15 13-
21, 21-11 21-6, 21-13 20-22 21-15 & 19-21 21-16 21-16. Sa-
mengevat 4 driesetters waarvan toch 1 gewonnen, proficiat aan 
de HD’s. 

Dit was even een korte blik achter de schermen van de wedstrijd 
Groenlo - BCS 3 die 21 november gespeeld werd en helaas dus 
met eindigde in 7-1. 

Verder doen het heel goed ons best dit seizoen, maar het komt er 
nog net niet uit, 15 punten verzameld in 7 wedstrijden en slechts 
3 punten achter op de nummer 7 in de poule. Dit geeft ruimte 
voor progressie. 

 

Gr. BCS-3        

Tom, Gerrit, Marius,  

Lucie, Maria, Marcella en Barbara                                                                             
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De teamcaptain van Team 4 spreekt! 

Gebombardeerd tot teamcaptain, aan mij ook 
de eer om een leuk verslag te schrijven over 
team 4, bestaande uit 3 heren en 4 dames, 
(Bert, Lex, Jeroen, Trudi, Joke, Esther en 
Sandra), waarvan er 1 geblesseerd is door 
een vriendelijk gebaar naar 
een tegenstander. Dit vergt 
vermoedelijk enige uitleg...  
Op 25 oktober speelde team 4 
de sterren van de hemel, ech-
ter het gemengd dubbel, welke 

glorieus gespeeld werd door Esther en Jeroen kon 
niet afgemaakt worden in verband met een blessu-
re van de tegenpartij: wedstrijd gestaakt in ons voordeel. Omdat 
het juist lekker ging besloten de spelers van deze partij de wed-
strijd toch vriendschappelijk af te maken met als invaller Esther. 
Je voelt 'm al, Esther ging iets te fanatiek te werk en knalde let-
terlijk op haar knie. Dit resulteert nu in een team bestaande uit 3 
heren en 3 dames waarvan dus dame Esther op de blessurebank 

voor waarschijnlijk het hele seizoen. Gelukkig maar 
dat wij een team hebben, welke goed bedeeld is met 
dames! Maar, Esther, je teamspirit is fantastisch! Je 
komt ons fanatiek aanmoedigen en zittend op het 
bankje de wedstrijden tellen, is ook geen probleem 
voor je. Klasse!   
Donderdag 22 november bijvoorbeeld, ons streven is 
altijd te winnen, helaas lukt dat niet altijd, maar ge-
lijkspel is dan toch beter dan verliezen. Optimisch 
blijven is in alle opzichen goed!! 
Jeroen beet het spits af, maar helaas resulteerde dit 
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in een punt voor BC Lochem. Lex daarentegen 
presteerde goed en maakte de stand op dat mo-
ment 1-1, er kon nog van alles gebeuren… Sandra 
zag in de tweede set (19-21) pas het licht, maar 
helaas het was toch te laat, met een voorsprong 
voor Lochem: 2-1. Joke maakte het écht spannend, 
de eerste set met 20-22 verloren, en… hoe is het 
mogelijk! De tweede idem, met 20-22!! Helaas. We 
gaan vol goede moed verder, het kan nog best!!! 
Lex en Bert, een prachtig duo, zij maakten het helemaal goed: 21
-9 bij de eerste wedstrijd, echter, de tegenstanders ontdekten hun 
tactiek, maar, goed als ze zijn wonnen zij samen toch met 21-18 
de tweede set. Prachtig! 
Sandra en Joke verloren helaas de VD, maar ondanks het feit dat 
zij nog maar weinig dubbels samen hebben gespeeld, was het re-
sultaat niet slecht! 
Bert en Joke maakten er met het GD een spannende wedstrijd van 
door er een derde set uit te slepen, dit resulteerde gelukking in 
ons voordeel, waardoor de uiteindelijke stand zou bestaan uit, óf 
verliezen of gelijk spel. Het laatste was hun gegund! 
En zo optimisch als wij zijn, gaan wij dan toch voor gelijkspel, dat 
was namelijk de enige positieve mogelijkheid! Dus, Jeroen en 
Sandra gingen er vol tegenaan, met als eindstand 1-0 in het voor-
deel van Steenderen. 
Het uiteindelijke doel van winnen was niet behaald, maar de bij-

gestelde doelstelling wel: wij laten ons niet onder-
sneeuwen, als wij niet kunnen winnen, dan gaan 
wij voor gelijkspel! En dat doel is 22 november 
2012 behaald!!  
En……gelukkig hebben we de foto’s nog! 
Hartelijke groet, 
Sandra 
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Het recreanten-
team… is een écht 
dreamteam als je 
het mij vraagt. 
Maar omdat deze 
naam iets te zoet-
sappig klinkt en wij 
als zijnde bijzonder 
gezellig team, toch 
ook als echte pro-
fessionals gezien 
wilde worden. Was 
daar het begin ont-
staan om een 
teamshirt te be-

drukken. Ik heb Harbach Sport Zutphen bereidt gevonden om on-
ze shirts te laten bedrukken. En in plaats van dreamteam hebben 

Tussenstand— recreanten 
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wij ons omgedoopt tot “Smashing Bastards”.  

De tegenpartij is bij deze dus gewaarschuwd.  

En Smashen dat deden we…. De ene blessure naar de andere! 
Maikel viel bij ons als eerste in de prijzen en kan vanwege een 
pijnlijke pols dit seizoen helaas niet meer spelen. Uiteraard is hij 
vaak wel van de partij “in teamshirt” om zijn team aan te moedi-
gen. Ramon raakte geblesseerd aan zijn schouder, Robert aan zijn 
borstspier, Ineke haar rugspier en ik (Shirley) raakte geblesseerd 
aan mijn kuit. Onze “die hards” van de Smashing Bastards zijn 
dan dus: Dennis, Anja en Angeline.  Echte kanjers als het mij 
vraagt! Menig drie setter gewonnen en hier en daar met z’n allen 
ook best wel eens verloren. Maar de “krijtjes” zijn lekker en als 
het niet lukt om een hele set te winnen, dan gaan wij zeker voor 
de 10 punten. En 
die hebben we tot 
nu toe (volgens 
mij) toch steeds 
weer weten te be-
halen!  

Als we écht kampi-
oen hadden willen 
worden, hadden we 
het misschien toch 
niet zo professio-
neel moeten aan-
pakken. Onze ge-
wone shirtjes moeten aantrekken en af en toe keihard roepen dat 
we een “dreamteam” zijn!  

Smashing bastards 
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Ewout en Marijke bedanken de club 

            

              

 

Beste clubgenoten, 

 

Op 25 oktober hebben Marijke en ik tijdens de borrel in de kantine 
verteld dat we op die avond voor het laatst er bij waren. Omdat 
we toen lang niet iedereen de hand hebben kunnen schudden,  
willen we ook langs deze weg jullie hartelijk bedanken. 

We  vertrekken omdat ons leven door verschillende redenen voller 
is geworden en we wat meer tijd vrij willen maken. In mijn geval 
is vooral mijn grote passie, het maken van muziek en film, te veel 
in de verdrukking geraakt. Marijke heeft inmiddels drie banen die 
veel vragen. 

Het is trouwens toch een wonder dat ik bijna twee en een half jaar 
samen met jullie shuttletjes probeerde de goede kant op te krij-
gen. Voor die tijd was ik volledig a-sportief en was ik er van over-
tuigd dat het met mijn motoriek onbegonnen werk zou zijn om 
een sportief spelletje te spelen. 

Het is me, nu terugkijkend, toch gelukt iets bij te leren dankzij de 
trainingen en de geduldige tegenspelers. Het allerbelangrijkste is 
echter dat het bij jullie om het spel zelf gaat  en niet zo zeer om 
het winnen. Het gaat om het samen 
spelen. En de gezelligheid. Ik heb me 
altijd welkom en op mijn gemak ge-
voeld.  Daarvoor veel dank, ook na-
mens Marijke. We wensen jullie nog 
heel veel spelplezier toe. 

 

Ewout 



 Clubblad BC Steenderen, december 2012  21 

Wisseling van de wacht 

Wisseling 
bij  

training 
senioren 

 

 

Na heel wat 
jaren de 

trouwe hulp 
van Jan te 

zijn geweest, heeft Sylvia aangegeven wat meer zelf aan spelen 
en praten binnen de club te willen toekomen. In overleg met Jan 
is daarop Mascha benaderd met de vraag of zijn het stokje van 

Sylvia wil overnemen, met de toezegging dat Sylvia invalt als Ma-
scha een keer niet kan. Zoals de meesten van ons al ervaren heb-
ben: Mascha heeft spontaan 'ja' gezegd. We zagen haar al menig-

een met veel enthousiasme de kneepjes van de sport leren.  

Wij danken Sylvia voor inzet van de afgelopen jaren en wensen 
Mascha veel succes! 
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Vorig jaar werd het clubkampioenschap van BC Steenderen nieuw leven 
ingeblazen. De leden waren erg enthousiast over de opzet van dit kampi-
oenschap, reden om het dit jaar op eenzelfde wijze op te zetten. Leuke 
bijkomstigheid was de spontane sponsoring van dit clubkampioenschap 
door jeugdsponsor Colors@home Gosselink uit Steenderen.  

Door het grote aantal deelnemers, een overschot aan heren én het ver-
schil in speelervaring was het niet eenvoudig een goede indeling te ma-
ken. Maar gezien de positieve reacties, is de organisatie daar toch weer 
in geslaagd.   

Alle deelnemers speelden op eigen niveau  in de klassen 'enkel' en 'mix'. 
Goed voor 10 tot 12 volledige wedstrijden verdeeld over twee dagen.  
Dat was behoorlijk afzien voor iedereen maar gaf ook veel voldoening! 
Het herenoverschot werd gecompenseerd door ook een herendubbelklas-
se in combinatie met een surprisemix  in te zetten. Vier dames kwamen 
daardoor zelfs in twee mixklassen uit en speelden  maar liefst 14 partij-
en!   

De nieuwste aanwas van jeugdspelers die sinds dit seizoen meetrainen 
bij de volwassenen, presteerden boven verwachting. In deze jeugdspe-
lers (Jinte Verstege, Bouke Boumeester, Robbin Rutjes, Margit Holland 
en Cindy Esselink) vond menig seniorlid een flinke uitdaging op de baan.   

Na afloop trof iedereen elkaar in Sportcafé 't Hooge Wessel voor de prijs-
uitreiking met aansluitend een stamppotbuffet. Hans Geurts van Co-
lors@home mocht de prijzen overhandigen. Maar liefst 12 winnaars kwa-
men er uit de bus. Allen kregen een pakket met daarin een mooie gebor-
duurde handdoek en streekproducten van Groente- en fruitbedrijf Garrit-
sen uit Toldijk. Vader en zoon Rutjes wisten 4 van deze pakketten in de 
wacht te slepen.  

De winnaars in de C-poule op een rij: in de herenenkel was Robbin Rut-
jes ongeslagen kampioen, Hetzelfde wist Margit Holland in de damesen-
kel te bereiken. In de mix (mengeling van B en C spelers)waren het Rob-

Clubkampioenen van 2012 
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In de media– uit de media 

bin Rutjes en Cindy Esselink die ongeslagen de eerste plaats veroverden. 
Een goed lezer heeft het al door: alle prijzen gingen hier naar de net toe-
getreden jeugdspelers! Chapeau! 

In de B-poule was de damesoverwinning voor Kirsten ter Horst en Jeroen 
Geurts sleepte het kampioenschap bij de heren binnen. In de A-poule 
werd Mascha Gebbink kampioen bij de dames en Bueno Rutjes bij de he-
ren. De mix (samengesteld uit A en B spelers) werd binnengehaald door 
Barbara Leerkes en Bueno Rutjes. Tot slot waren er prijzen voor Élco 
Utermöhlen en Bert Wisselink. Zij sleepten het keurmerk 'beste spelers' 
uit de herendubbelpoule en de surprisemix binnen. 

Badmintonclub Steenderen kan weer terugkijken op een geslaagd kampi-
oenschap met heel veel mooie partijen. Volgend jaar een nieuwe editie! 
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Wie ben je? Stel jezelf eens voor. 
Mijn naam is Hans Geurts, 52 jaar en samen met Riet run ik een eigen 
bedrijf, bekend onder de naam Colors@Home Gosselink. In vogelvlucht 
ziet mijn leven er als volgt uit. Ik ben geboren en getogen in Steenderen 
en kom uit een gezin met 7 kinderen.  Na mijn VWO ben ik gaan stude-
ren aan de HLS in Dronten. Na 4,5 jaar in 1984 afgestudeerd in veehou-
derij en bedrijfskunde en daarna aan de slag gegaan in de landbouw tot 
1996 (Veluwe, Utrecht en later Friesland). Toen de overstap gemaakt 
naar de woninginrichting in het bedrijf van mijn schoonouders, dus weer 
terug naar het onze roots. In  2001 -samen met Riet- de zaak overgeno-
men.  

Hoe ben je bij onze club gekomen? 

Tijdens een hobbybeurs in de sporthal  stond de badmintonvereniging er 
ook met een spel. Dit won ik en de prijs was een kennismakings-
abbonnement (hoe slim!). Sindsdien gebleven samen met Riet want het 
spelletje vonden we té leuk. 

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

je hem/haar dan vragen?  

Ik zou nog weleens met mijn vader bij willen kletsen. Hij is te vroeg 
overleden en heeft een boel gemist van wat ik nadien gedaan heb.  
Aan tafel met burgermeester Aalderink lijkt me ook een leuke vertoning 
te worden. Ik kan me ontzettend opwinden over de gemeentelijke poli-
tiek en de keuzes die daarin gemaakt worden. Zal een onderhoudend 
gesprek worden. 
Tenslotte Maarten van Rossum; lijkt me een geweldige tafelgast. 
 
Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrière versleten? 

Slechts één, maar dat was al een 2-de handsje 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 

Riet in ik hebben in een grijs verleden al eens midden in de nacht op de 
rand van het bed een zoute haring gehapt. Kwam door Riet want die had 
ooit gezegd dat ze daarvoor wel wakker gemaakt wilde worden. Wat mij-

Ledenchat— Hans Geurts 
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zelf betreft: laat maar lekker slapen. 
 

Wat is je grootste badminton blunder? 

Kan me niet echt heugen dat ik ooit een badminton blunder heb ge-
maakt. Maar degene die er wel één weet mag deze voor de volgende 
editie insturen! 

Welke vraag stelde Sylvia  aan je en wat is je antwoord daarop?  

Hans lijkt me een echt sociaal dier. Je ziet hem (Riet ook trouwens) bij 
elk evenement wel, hij speelt toneel, doet overal  aan mee. Hoe doet hij 
dat met ook nog een drukke zaak? 
 
Geen idee! Ik ben een doener en heb inderdaad graag mensen om me 
heen. Ze zeggen vaak dat mensen die het  druk hebben beter met hun 
tijd omgaan. In het vrijwilligerswerk kom je ook vaak dezelfde mensen 
tegen. Naar mijn mening werkt het als volgt: Geen tijd bestaat niet, 
geen prioriteit wel! Dus als je iets wilt, maak je er ook tijd voor. Eerlijk 
gezegd moet Riet zo nu en dan moet ook wel eens aan de rem trekken 

 

Aan wie geef je deze chatvragen door? 

Aan Dennis Wassenaar 
 
Wat wil je aan hem/haar vra-

gen? 

Je bent nog niet zo lang lid van de 
club en je komt van buitenaf. Hoe 
heb je de eerste kennismaking met 
de club ervaren. Wat doen ze goed 
en wat zouden ze anders moeten 
doen wanneer “een wild vreemde” 
de zaal binnen stapt. 
 

Wie de pen heeft… schrijve een stukje! 
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De meter staat op: € 48,62 !! 

Doelshoppen, jij doet toch ook mee?? 

Shop jij ook online via  

doelshoppen.nl??  

Als je via doelshoppen.nl inkopen  

doet, help je de club een handje om de kas 

te spekken.  

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

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

Dat wil jij 
toch 
ook?? 

De pri-
vacy is gewaarborgd, alleen de webmaster ziet wie wat waar gekocht 
heeft. Je hoeft je niet te registreren en het kost je niets.  
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De grote clubactie, we zijn weer goed bezig geweest! 

Een andere manier om de club te sponsoren is de grote clubactie:  

 

Opbrengst Grote 
Clubactie 

Ook dit jaar is de jeugd 
weer op pad geweest om 
loten te verkopen voor BC 
Steenderen. Verkochten zij 
vorig jaar samen 286 loten, dit jaar waren dat er 254. Een tik-
keltje minder dus. Maar gelukkig ging onze voorzitter er dit volle-
dig digitaal voor! Wie zag hem niet met zijn iPad aankomen? Door 
de verkoop van 80 loten kwam het totaal aantal loten exact het-
zelfde uit als vorig jaar: 334 stuks! Ruim € 700,- is hiermee bin-
nengehaald voor de club. Hulde!  

 

Wie zetten we dit jaar in het 
zonnetje? 

Bij de jeugd zetten we de topverkopen altijd 
nog even in het zonnetje. Dat doen we ook 

deze keer tijdens het jeugdinvitatietoernooi 
dat op 17 januari a.s. wordt gehouden. Wie o wie is de topverko-
per van 2012? 
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Hoi Allemaal!  

Voor je ligt weer een nieuwe editie van bcs kids! Hierin kan je le-
zen wat de tussenstanden zijn in de competitie. (die kan je overi-
gens zelf ook bekijken op internet. Ga dan naar de site BCS, klik 
op competitie, dan op jeugdcompetitie en klik op de link van je 
eigen team. Zo zie je altijd de actuele stand!) Ook lees je een ver-

slag je van Tessa en Hilde over de grote club-
actie, heeft Cindy een stukje geschreven en is 
er weer een familie interview! 

———————————————————————— 

 

Hallo allemaal, 

Wij zijn rond geweest voor de grote clubactie.  Dit jaar zijn we ook 
weer bezig geweest om zo veel mogelijk te verkopen zodat we 
weer op kamp kunnen volgend jaar. We hebben heel erg ons best 
gedaan en vonden het leuk om te doen. Volgend jaar zullen we 
zeker weer gaan verkopen. Hopelijk kunnen we de volgende keer 
weer lekker veel verkopen voor de club en is het dan net zo leuk 
als deze  keer. Dit jaar was het aantal verkochte loten wat minder 
maar we weten zeker dat het volgend jaar meer zal zijn. We zijn 
trots op wat we hebben verkocht voor de club en hopen dat de 
club er ook blij mee is wat we hebben opgehaald dit 
jaar.  

Gemaakt door Tessa en Hilde 
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De ervaringen van Cindy 

 
Hallo allemaal. 
Barbara vroeg aan mij of ik een stukje wilde schrijven voor in het 
clubblad, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen 
maar wat zal ik eens vermelden in het clubblad? 
ik heb het volgende even op een rijtje gezet 
 * Waarom ben ik gestopt met jeugd training geven? 
 * Hoe ervaar ik het spelen bij de volwassenen? 
 * De wedstrijden 

Waarom ben ik gestopt met jeugd trainen geven? 

Ik ben gestopt hier mee omdat ik heel erg druk ben dit schooljaar, 
en omdat ik veel moet leren.. ik vind dit echt heel erg jammer, 
want de jeugd is een leuk team :)  
 
Hoe ervaar ik het spelen bij de volwassenen? 
Ik vind het spelen bij de volwassenen erg leuk, dit was in het be-
gin wel wennen hoor haha! Want ik was bij de jeugd nog welles zo 
lui om even aan de kant te hangen, maar dat doe je niet bij de 
volwassenen, je gaat daar hard aan de bak en je leert ontzettend 
veel dankzij de trainers Sylvia&Jan!! :) 
 
De wedstrijden. 
Ik speel in jeugd1 in de u17, samen met Margit, Bouke, Jinte, 
Robbin. We hebben 1 gelijk gespeeld dat was de eerste wedstrijd 
van het seizoen tegen Eefde, dus dat was even inkomen haha! 
het is 4-4 geworden, afgelopen zondag (25-11-12') zijn ze bij ons 
geweest, en hebben wij met 6-2 gewonnen, dus dat was een 
mooie overwinning waar we harstikke blij mee waren, zij waren er 
niet zo blij mee, maar wij hadden wel mooi de punten binnen!!  

dit is geschreven door ' Cindy Esselink '  
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Steenderen 1 is in volle strijd voor het kampioenschap, weten zij IJssel-
stad voor te blijven?? 

 

Team 2 komt goed mee, kunnen ze nog klimmen?? 

Tussenstanden competitie 
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Het is nog niet beslist! 

Ook team 3 staat mooi in het midden van het rijtje, kunnen ze nog een 
paar wedstrijdpunten binnen slepen en een plekje klimmen? 

Team 4 dan tenslotte: 

Ook zeker nog op koers om bovenaan te eindigen, gaat het ze lukken?? 
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Bc Steenderen een echte familieclub 

Dat BC Steenderen nog steeds een familieclub is, bewijst de 

familie van der Spoel. Zowel papa als de drie kinderen uit 

het gezin zijn lid van de club! Wij hebben ze ‘ondervraagd’! 

 

Wim, wat vind jij van de prestaties van je dochter en 

zoons? 

Ik vind het hartstikke leuk omdat ik het zelf heel erg leuk vind en 
nu doen mijn kinderen het zelf ook! Ze hebben het samen geoe-
fend in de tuin. 
 
Lonneke, Jan en Evert wat vinden jullie ervan dat papa wel 

aan badminton doet maar dat mama niet speelt? 

Ze vinden het leuk dat hun vader wel aan badminton doet maar 
jammer dat hun moeder niet mee doet. Ze vinden het wel leuk als 
hun moeder er wel bij op komt. Ze kan wel badmin-
tonnen zeggen ze in koor. 
 
Wie is de beste volgens jullie? 

Van de volwassenen vinden ze Bueno en Elco het 
beste. En ze vinden Jinte en Robbin het beste van 
de junioren. 
 
Waarom  badminton? 

Nou omdat papa heel erg actief er in is zijn  ze be-
gonnen op het grasveldje. Jan wou het graag uitproberen omdat 
hij zijn vader zag spelen. Evert heeft zijn papa zien badmintonnen 
en daarom wou hij ook erg graag spelen. Wim speelt omdat hij de 
tip kreeg van zijn vader en speelde veel met zijn broer. Lonneke 
begon met ballet en zwemmen en ook nog badminton er bij. Jan 
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begon met zwemmen en daarna gymnastiek en nu badminton en 
wil graag er nog een andere sport bij gaan doen. En Evert zegt 
dat hij 15 december een turn wedstrijd heeft. 
 
Willen jullie straks wedstrijd gaan spelen? 

Lonneke wil wedstrijden gaan doen als ze net zo goed is de ande-
ren. 
Jan wil wel wedstrijden gaan spelen als hij wat ouder is,  want hij 
vindt het nu nog te moeilijk om wedstrijden te 
spelen. 
Evert als hij het iets beter kan en ouder is. 
Wim wil geen wedstrijden vanwege het ge-
brek aan tijd maar als hij meer tijd heeft zou hij 
dat wel willen doen. 
 
Wat vind je het leukste aan badminton? En 

wat vinden jullie van de training? 

Lonneke zegt dat ze het leuk vind alleen houden de jongens het 
soms  op en ze willen graag toss avonden. Lekker hard meppen 
vindt ze erg leuk. 
Evert vind de  rondjes het saaist, de spelletjes die ze doen vind hij 
het leukste. Tossen vind hij heel erg leuk en vrij  spelen vindt hij 
erg leuk en ook tegen de ballonnen slaan. 
Jan vindt het spelletje met tegenstribbelen en naar de overkant 
geduwd worden het leukste. Verder vind hij de toss avond heel 
erg leuk. 
Wim vind de trainingen waarbij je heel erg moe het leukste. Erg 
goed kunnen badmintonnen en daarvan heel erg moe te worden. 
 

Dit keer, Wim, Lonneke, Evert en Jan van der Spoel 
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Zijn er ook dingen bij de training die niet  zo leuk zijn? 

Ze vinden het niet leuk om te dribbelen en rondjes te rennen. 
Wim heeft niet iets wat hij leuk maar hij moest bij een mix een 
dame spelen en daarbij vlogen de shuttles om de oren. 
 
Wie jullie zelf nog wat zeggen of vragen? 
Ze willen graag mee op badmintonkamp omdat ze dan met zijn 
drieën weg kunnen.  
 
Vraag aan mij: Wat vind ik er van dat jullie op badminton zitten? 

 

Tip van Wim: Meer trainen op voetenwerk.  

 
Lonneke, Wim, Jan en Evert 

Marieke 

De tip van Wim 
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fotowedstrijd 

 Net voor de zomervakantie heeft de redactie een fotowedstrijd uit-
geschreven. Er zijn 5 foto’s binnen gekomen en daaruit is de foto 
van Iris Garritsen uitgeroepen tot winnende foto. Marieke en Bar-
bara van de redactie hebben haar na een training verrast met 
haar prijs. Het was een bioscooppakketje met lekkers en een bios-
coopbon. We hopen dat je er veel plezier van hebt! 

Van links naar rechts: 

Marieke, Iris en Barbara 

 

Onderdstaand de winnen-
de foto van Iris. Ze was in 
een outdoor klim park in 
Grolloo (Drenthe) en heeft 
daar veel plezier gehad! 
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Uw adviseurs: 

 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 

 



38 Clubblad BC Steenderen, december  2012 

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. Opzeg-
gen dient schriftelijk te geschieden voor 15 november 
bij de secretaris. Indien niet op tijd is opgezegd ont-
staat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe 

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:   
Andre 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 

contactinformatie 


