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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  

voor de mogelijkheden 
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Van de voorzitter 

Halfvol of half leeg? 

De zomer is aanstaande maar de wereld is 
helemaal van slag. Ik schrijf dit stukje begin 
juni, in Lapland (Noord Finland) liggen ze nu 
in hele kleine lapjes (ook wel bikini geheten), 
in Zuid-Duitsland is een ski-piste zojuist her-
opend en zijn ze, net als in Frankrijk, vers 
gevallen sneeuw van de wegen aan het 
schuiven. Nimmer sinds het uitvinden van de 

geschreven weerstatistieken is dit geschied: volgens de weerkun-
digen is het echter gewoon ‘dom’ toeval. 
 
Met de economie gaat het de laatste tijd ook niet helemaal al be-
dacht: bedrijven vallen bij bosjes om en in een beetje stad gapen 
series lege winkels je aan. Kantoorpanden staan bijna overal te 
koop of te huur en particulieren zien, bijvoorbeeld omdat ze werk-
loos zijn geworden, hun woning steeds vaker onvrijwillig geveild 
worden. De Fyra zal nooit meer gaan rijden ondanks het feit dat 
we er, inclusief HSL een slordige 8 miljard Euro in gestoken heb-
ben. Het kabinet komt bijna dagelijks met de 
mededeling dat inkomsten evenals de uitgaven 
tegenvallen en dat dit niet meer met bezuinigin-
gen alleen opgevangen kan worden: we gaan 
dus zeer vermoedelijk meer betalen.  
 
Je zou er somber van worden en denken dat het 
glas altijd meer dan half leeg is. Ook bij ons 
gaat niet alles van een leien dakje. De lente-
competitie is gebukt gegaan onder de verwarrende weersomstan-
digheden: de eerste uitwedstrijd is zelfs gespeeld in een grote op-
blaasbare iglo, dus dat geeft voldoende beelden en argumenten 
waarom we dit jaar wat minder succesvol zijn geweest. Marja 

(Vervolg op pagina 5) 
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Van de voorzitter 

heeft als vers bestuurslid eind mei (geheel vrijwillig) samen met 
Sylvia (ook vrijwillig?!) haar eerste echte Regionale Bondsverga-
dering bijgewoond: beweren dat Marja dit als plezierig en onder-
houdend heeft ervaren zou de waarheid ernstig geweld aan doen: 
een koude kermis omschrijft haar gevoel beter. Landelijk gaat het 
al niet beter. De subsidiekraan wordt vanuit Den Haag behoorlijk 
dichtgedraaid: de Bond probeert tegelijkertijd te stimuleren dat er 
meer mensen gaan badmintonnen. Dit heeft niet alleen te maken 
met het feit dat ze graag zien dat mensen sportief bezig zijn, het 
heeft ook een hele ordinaire reden: hoe meer mensen lid zijn van 
een aangesloten vereniging, hoe meer Bondscontributie er geïnd 
kan worden. Het jammerlijke is dat de Bond landelijk gezien niet 
zo goed slaagt in haar pogingen en de uitgaven niet veel minder 
worden. Resultaat: de Bondscontributie per lid moet uiteindelijk 
omhoog.  
 
Gaat echt alles dan mis? Welnee! Zo hebben we eind april meege-
daan aan een nieuw initiatief, de Week van de Sport. Resultaat is 
dat we een flink aantal mensen zodanig hebben kunnen interesse-
ren voor onze sport dat ze lid zijn geworden dan wel na de zomer-
vakantie mee gaan doen. Een geweldig resultaat! De Blok draait 
ook dit jaar weer als een tierelier (Maria bedankt!!). De Nieuwe 
Kast van Sylvia (nou ja, eigenlijk van Robert en Dennis, want die 
twee hebben er menig uurtje aan gespendeerd, maar Sylvia praat 
en mailt er over alsof het een aanstaand kleinkind is): het resul-
taat mag er overigens wezen. De komende 25 jaar hebben we 
hier geen omkijken meer naar! De gemeente neigt er tenslotte toe 
om de sportieve plannen van “Bronckhorst-West” toch een kans te 
gunnen, dus ook dat komt mogelijk nog goed. Tel je zegeningen! 
 
Het glas is wat ons betreft dus altijd halfvol! 
Alvast een hele fijne zomervakantie!!! 

                                                          -/-  

LEX 
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De tijd vliegt voorbij, op het moment van schrij-

ven wacht ons nog een staartje van het seizoen. 

Allereerst bedanken we Shirley voor haar redac-

tieactiviteiten. Ze heeft haar pen ingeleverd na 

een korte maar krachtige tijd in de redactie. Er 

ging toch meer tijd in zitten dan ze overhad en 

ze is ook al druk met het bespannen van menig 

racket. Shirley, bedankt voor je inzet en succes 

met de snaren! 

 

We hebben weer fanatiek geblokt, de lentecom-

petitie is uitgespeeld, menig zweetdruppel afge-

veegd tijdens de soms tropische temperaturen in 

de sporthal. Die zweetdruppels werden weer op-

gedweild door onze gezellige zaalbeheerders en 

vervolgens vulden wij het vochtpijl weer aan in 

de kantine! Het is tijd voor de zomerstop. Al vind 

ik ‘zomerstop’ misschien niet het goede woord 

gezien de soms vreemde temperaturen. We zul-

len zien of de zomer ons ook zomer gaat bren-

gen. In elk geval kunnen de rackets even op 

stal, of ze kunnen mee naar de camping. De 

sportschoenen kunnen ontlucht worden, er wor-

den plannen gemaakt voor nieuwe outfits voor 

het nieuwe seizoen zodat we straks weer fris en 

fruitig de baan op kunnen. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
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Op woensdag 5 juni is Seth Kelderman geboren. Hij is de zoon van Ra-

mon en Margriet en het broertje van Lot. Wij feliciteren ze van harte met  

hun tweede spruit! 

 

Welkom ! 

  

Bespannen van een  

badmintonracket kost 

maar € 20! 

 

Ook reparaties zijn  

mogelijk.  

Voor meer info kan je  

terecht bij Shirley/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 

Seizoenskalender 

Houd je mail in de gaten  in 

de vakantie, dan komt de 

nieuwe seizoenskalender uit! 

 

Clubkampioenschappen 

Op zondag 13 oktober en 

zondag 10 november  

Worden weer de clubkam-

pioenschappen gehouden!  

Houd deze data vast vrij in 

je agenda! 

Meer info volgt in sept. 

De speelzondagen voor het 

komende seizoen zijn nog niet 

bekend. In het volgende num-

mer meer informatie. 

Start nieuwe seizoen op donderdag 5 september! 

Badmintoninstuif: 

21 september! 

Info volgt. 
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verjaardagskalender 

 

 

 

 

Juli 

2 Marieke Schotman 

12 Robert klein Lebbink 

19 Tom Vredegoor 

25 Marius Lamers 

25 Ramon Kelderman 

Augustus 

14 Larse van Koot 

15 Marco Besselink 

19 Luc Hermus 

25 Kirsten ter Horst 

27 Evert van der Spoel 

27 Jan van der Spoel 

30 Lonneke van der Spoel 

30 Hilde Onstenk 

September 

4 Kevin Hetterscheid 

19 Gerrit Hiddink 

19 Maikel Harmsen 

26 Armijn van Roon 
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Lentecompetitie : de eindstand 

Na 8 wedstrijden zwoegen en zweten zijn we dit jaar op een 5e 

plaats geëindigd! Nu is het natuurlijk zo dat er altijd iemand laat-

ste moet worden van de poule. In eerste instantie hadden wij ons 

daar niet voor aangemeld, wij wilden best eens eerste worden, of 

tweede. Maar na een wat twijfelachtige start, een goede herpak-

king op de helft, lieten we ons toch weer overhalen om laatste te 

gaan worden.  

Er waren best kansen, heel wat drie setters gespeeld, maar helaas 

viel de stand toch vaak de verkeerde kant op. Of dat nou lag aan 

de hal, de shuttles, het licht, wat het ook was, de winst was niet 

voor ons bestemd. Aan de inzet heeft het in elk geval niet gele-

gen. We hebben in elk geval getracht het de tegenstander zo 

moeilijk mogelijk te maken. Dat zij dan vervolgens datzelfde 

truckje ook uithaalden was jammer voor ons. Hoe dan ook, we 

zijn nog even van de straat gehouden door deze competitie. Dank 

voor de invallende heren Bert, Andre en Robert. En zoals ik zelf 

altijd streef in m’n enkel partijen, als we maar boven de tien pun-

ten komen.. En dat is gelukt, met 13 punten sluiten we de rij van 

deze poule. Volgend jaar gaan we voor het dubbele! 

Namens het lente team, Barbara 
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Super geslaagde badmintoninstuif 

Op zaterdag 27 april deden we als club mee aan de Nationale sportweek. 
We organiseerden een badmintoninstuif, en daar hebben we geen spijt 
van! 

Deze middag stond helemaal in 
het teken van kennismaking met 
de badmintonsport. Nadat be-
langstellenden in kleine groepjes 
eerst een training van Jan kre-
gen, werden ze door één van de 
12 vrijwilligers meegenomen 
langs de overige spelvormen: een 
zestal mikspelen (shuttle slaan, 
shuttle darten, blikmikken, ballon 
schieten, basket drop en gaten 
slaan), even relaxed overslaan op 
ieders eigen niveau, 'Blind'-badmintonnen en meedoen aan een heus 
wedstrijdje badminton.  

Er werd deze middag ook een echte jeugdwedstrijd gespeeld tussen BC 
Steenderen en BC Rianto (uit Zutphen). Daar werden erg mooie wed-
strijden gespeeld met zeer spannende uitslagen. De winst ging hierbij 
naar Rianto. 

Bij de mikspelen kon men meedoen voor de hoofdprijs: 3 maanden gra-
tis lidmaatschap bij BC Steenderen. Deze prijs was zowel voor de jeugd 
als voor de volwassenen beschikbaar. Als winnaars kwamen hier uit de 
bus: Lobke Klein Teselink uit Steenderen bij de jeugd en Marleen Stein-
tjes uit Didam bij de volwassenen. Marleen verhuist dit najaar naar 
Steenderen. "Voor mij een mooie gelegenheid om via de sport kennis te 
maken met dorpsgenoten", reageerde zij op de prijs. 

Het aantal bezoekers bleef, als verwacht, onder de twintig, waarom dan 
toch 'supergeslaagd'? Dat zat 'm in de gezelligheid en het enthousiasme 
waarmee de vrijwilligers én de belangstellenden samen speelden. In 
september verwacht onze club 3 nieuwe volwassen leden en 3 of 4 nieu-
we jeugdspelers te mogen begroeten. In alle opzichten geslaagd dus! 

Wij bedanken Johan, Marieke, Jan, Mascha, Dennis, Kerstin, Vincent, 
Bueno en Marja voor hun inzet! Zonder jullie spontane en enthousiaste 
aanpak was dit resultaat niet gehaald!           Sylvia, Maria en Lucie 
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Badminton Nederland Regio Oost wil het verzetten van 

wedstrijden verminderen. Competitie spelen is competitie spelen 

en andere dingen daarvoor aan de kant zetten.  Het niet kunnen 

spelen van een speler moet niet een probleem van de andere 

vereniging worden. Vorig jaar is het meer dan 15% geworden, 

terwijl het doel 10% was. Reden om de regels aan te scherpen. 

Regels voor het verzetten van wedstrijden: 

- Een geldige reden is er één waar het een echte overmacht is. 

'vakantie', 'verjaardag', 'geen vervoer', 'carnaval' is geen geldige 

reden, dus dient er inval gevraagd te worden. 

- De CCP-er moet beoordelen of een reden van verzetten geldig is 

of niet en daar de spelers op aanspreken. 

- Alleen de CCP-er kan wedstrijden verzetten, de teamleider dient 

dit schriftelijk (via de mail) bij mij  aan te vragen met 'reden' 

waarom. 

- Voor iedere wedstrijd die na 1oktober 2013 naar achteren 

verplaatst wordt zal door regio Oost 20 euro administratiekosten 

in rekening gebracht worden.  

- Uitzondering hierop zijn de wedstrijden die voor 1 oktober 2013 

worden doorgegeven  welke zijn  voorzien van een nieuwe datum 

en een akkoord hebben van beide verenigingen. 

Op moment van schrijven is de conceptindeling competitie 2013-

2014 nog niet bekend. Deze zal z.s.m. via de mail verspreid wor-

den. We gaan eerst genieten van een zonnige vakantie, zodat we 

in september weer uitgerust aan de competitie kunnen beginnen.  

 Van de competitieleidster  
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Teamindeling seizoen 2013-2014 

Team 2 3e klasse zondag 

Jan Takken 

Gerrit Hiddink 

Tom van Wijk 

Sylvia Breukink 

Marja Koert 

Marcella Uthermohlen 

Res: Andre, Wim en Kirsten 

Team 1 2eklasse zondag    

Bueno Rutjes 

Johan Boesveld 

Marije Knol 

Mascha Gebbink 

 

Res: Andre Saalmink, Wim van 
de Spoel, Kirsten ter Horst 

Team 3 4e klasse zondag 

Marius Lamers 

Jeroen Geurts 

Maria Schut 

Lucie Peters 

Barbara Leerkes 

Res: Elco Uthermohlen, Kirsten 
ter Horst 

Team 4 5e klasse donderdag 

Bert Wisselink 

Lex de Goede 

Dennis Wassenaar 

Joke van Rooij 

Trudi van der Weijden 

Esther Staal 

Res; Elco en Kirsten 

Team 5 recr. Yklasse donderdag 

Maikel Harmsen 

Ramon Kelderman 

Robert Klein Lebbink 

Anja Bouwmeester 

Ineke Hulshof 

Angeline Jansen 

Shirley ter Wee 

Team 6 recr. Zklasse zondag 

Edward van Mierlo 

Antoinette Knobben 

Josja van Mierlo 

Marieke Schotman 

Res: ErnstJan van der Bend, Ro-
bin Koolwijk, Obbe Lubach, Ar-
mijn van Roon.  
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Ledenchat -  Mascha Gebbink 

Wie ben je? Stel jezelf eens voor.  

42 jaar geleden geboren in het zonnige Curaçao. (heb niets meegeno-

men van die bruine huidjes) Op mijn 11e kwam ik met mijn ouders van-

uit de "grote stad" in het mooie Steenderen wonen, waarna ik op mijn 

17e vertrok naar Nijmegen. Daarna ben ik terecht gekomen in Zutphen 

en vervolgens Warnsveld. 

 

Hoe ben je bij onze club gekomen?  

Ik was een fanatieke tennisser, je kent het wel het spel met die ronde 

bal en dat grote racket waar je op dat moment denkt dat je hard moet 

rennen. Mijn vader was in die tijd lid van deze badmintonclub en na een 

paar keer dit spel gespeeld te hebben, was ik om. "dit is pas rennen" 

Een lange tijd heb ik deze 2 sporten gecombineerd, maar volgens de 

trainers had ik echt een tennisslag en dat is niet handig met badminton.  

 

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

je hem/haar dan vragen?  

Nou dat zijn er best veel, maar ik beperk mij even tot Nederland; Guus 

Meeuwis =waar hij de inspiratie van zijn nummers vandaan haalt. Daan 

Schuurmans= omdat ik het gewoon een lekker ding vind, dus klap waar-

schijnlijk dicht als ik hem zie en tot slot Linda De Mol = over hoe zij is als 

moeder 

 

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrière versleten? 

dan zou ik eerst moeten nadenken hoelang ik dit spelletje al speel, maar 

ik denk een stuk of 10. Valt mee dacht ik. 

 

Waar mogen we jou voor wakker maken? Nou ik word niet zo graag 
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Wie de pen heeft…. Schrijve een stukje! 

gestoord in mijn slaap, ik ben niet zo'n goede slaper, dus als ik eenmaal 

slaap, slaap ik graag door. Dus laat mij maar lekker liggen. 

 

Wat is je grootste badminton blunder? Volgens mij  kan je dat beter 

aan André, Jan, Bueno, Johan, Marije en Sylvia vragen. Volgens mij zijn 

ze ontelbaar. Ik weet dat ik in het verleden vaak te snel een uitspraak 

deed over de vrouwelijke tegenstander voordat ik mijn enkel moest gaan 

spelen. Dit was niet altijd even tactisch. Maar voor bij de borrel nadien 

wel hilarisch. In mijn spel heb ik eigenlijk geen blunders (*(&^%$#@$) 

AHUM, zeker iedere donderdag wel een paar. 

 

Welke vraag stelde Dennis  aan je en wat is je antwoord daarop?  
Je bent nu nog niet zo lang samen met Jan aan het training geven wat 

vindt je nou het leukste aan training geven?  

ten eerste had ik niet verwacht dat ik hiervoor gevraagd zou worden, ik 

moet nl zelf nog zo veel leren. Maar je hoeft zelf niet goed te kunnen 

badmintonnen om het over te brengen.... Ik krijg vooral heel veel ener-

gie van de leden die mee doen aan de training, ze reageren ook positief 

op de aanwijzingen die ik geef. En ik zie resultaat in het spel en de tac-

tiek die wij trainen. Ik steek er zelf namelijk ook veel van op en pas ook 

dingen toe die ik de leden probeer mee te geven. Ik ben nog wel erg 

zoekende naar wat ik precies wil meegeven, maar daar hoop ik in het 

volgende seizoen respons van de leden over te krijgen. 

  

 
Aan wie geef je deze chatvragen door? André Saalmink 

Wat wil je aan hem/haar vragen? waarom hij heeft besloten geen lid 

meer te willen zijn van deze fantastische en gezellige club? 
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Alpe d’Huzes 2013 -  Jeroen 

Na een jaar van trainen en actievoeren om zoveel 
mogelijk geld te verzamelen voor het KWF was  
het voor Jeroen Geurts uit Steenderen op 6 juni 
eindelijk zover. Met een goed gevulde maag met 
pasta en pannenkoeken, de bidons gevuld, vol 
spanning op pad. 
Om half 4 `s ochtends werden de wielrenners on-
der begeleiding van motoren in het donker de 
berg af begeleid. Een lang 
lint van fietsers daalde af 
naar le Bourg d`Oisans. 
Om half 5 was de start, er 
mocht in groepen  gestart 

worden. 
13,5 km klimmen, 22 haarspeldbochten, 1100m 
hoogte verschil.  Een hele klim, onderweg veel 
mensen die aanmoedigden, in veel bochten mu-
ziek, een geweldige ervaring. 
  
Mensen hielpen elkaar onderweg als het even wat 
moeilijker ging, voor veel mensen ook een emotio-
nele tocht, veel foto`s  van overleden of zieke familieleden of vrienden 
werden meegedragen. Onderweg in diverse bochten stonden kaarsen te 
branden met namen erop.  
Ook fietsten er kinderen mee en mensen met een handicap, mensen die 
de berg lopend bedwongen, zelfs hardlopend. 
Geweldig om mee te maken, een enorme krachtsinspanning met elkaar, 
zoveel saamhorigheid en allemaal voor hetzelfde doel. 
 
Big Challenge (de agrarische organisatie waar Jeroen mee fietste) heeft 

met elkaar ruim 1,3 miljoen euro bij elkaar 
gefietst! Jeroen: daarom wil ik graag nog-
maals iedereen bedanken, die op welke wijze 
dan ook hun steun hiervoor heeft bij gedra-
gen. 
Na 5 beklimmingen kijkt Jeroen terug op een 
geweldige dag. 
De totale opbrengst voor KWF was ruim 25 
miljoen euro. 
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Het sprookje van :De nieuwe kast.. 

Er was eens een idee voor een nieuwe kast, en niet zomaar een kast, 
nee, een heuse badmintonkast. Op 22 februari jl, ontstond er op een 
moderne manier een informatie wisseling via de telefoon.  Vroeger, toen 
men de eerste badmintonkast bouwde, was deze moderne manier nog 
niet mogelijk, maar heden ten dage is Watthsapp niet meer weg te den-
ken uit het beeld van menig kastenbouwer en badmintonsecretaris.  
Er werd veel heen en weer ge’appt’, plannen werden uitgewerkt, her-
schreven, en nog eens herschreven. Tot het uiteindelijke ontwerp aan de 
goedkeuring van de grote baas kon voldoen.  
Timmerman Dennis en Airbrusher Robert begonnen aan de grote klus. 
Eerst werd het hout bij elkaar gepraat bij de baas van Dennis, Chris Kap-
perts bouwbedrijf. Een gulle sponsoring zorgde voor nog meer enthousi-
asme bij de baas! Na deze geweldige happening zijn Dennis en Robert op 
zoek gegaan naar een verf donateur.. En die werd gevonden, bij de bu-
ren van Dennis, en onze clubgenoten, Hans en Riet Geurts, van Colors at 
Home.  
Nu alles binnen was, kon het klussen beginnen.  Heel wat bloed zweet en 
tranen verder ontstond er stukje voor stukje een pracht van een nieuwe 
kast.  Via facebook, ook al zo’n moderne manier uit deze tijd, werden 
nieuwsgierige clubleden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
Voor een enkel lid zonder facebook, werd er op een donderdag nog wel 
eens de smartphone uit de zak gediept en een enkele foto getoond. Voor 
anderen was het op donderdag 13 juni een grote verrassing. De kast was 
af, de onthulling stond op het programma. De kast werd nog even volge-
stopt met mooie cadeaus voor de heren en de sponsoren, en vervolgens 
mocht het nieuwe pronkstuk naar binnen. 
Lex hield een onderhoudende speech, deelde de cadeaus en bloemen uit, 
Barbara had een leuke taart gebakken en Robert overhandigde Sylvia de 
sleutel van de kast. De kast werd meteen in gebruik genomen en ieder-
een speelde nog lang en gelukkig! 
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Generatiekloof toernooi  

Jip Wolsink en Johan Boesveld winnaars van het generatiekloof-
toernooi 

Op donderdag 28 maart jl. werd bij Badmintonclub Steenderen weer ge-
streden om de wisselbeker van het generatieklooftoernooi. Bij dit toer-
nooi wordt elk jeugdlid via loting aan een volwassen lid gekoppeld. De 
loting zelf is al een happening: door het maken van dierengeluiden je 
partner zien te vinden. Als 'dierenkoppel' worden vervolgens een aantal 
wedstrijden gespeeld. Inzet daarbij is de mooie wisselbeker. Een beker 
die iedere speler graag een jaar op de kast heeft staan! De spanningen 
waren dan ook hoog gespannen na afloop van de veelal mooie partijen. 
Het ging vaak heel gelijk op, dat maakte het ook erg leuk om te zien.  

 

Uiteindelijk bleken maar liefst drie 
koppels alle sets gewonnen te 
hebben: de Vissen (Jip Wolsink 
en Johan Boesveld), de Eek-
hoorns (Kevin Veenhuis en 
Kirsten ter Horst) en de Neus-
hoorns (Tom Vredegoor en 
Gerrit Hiddink). Bij BC Steende-
ren staat sportiviteit hoog in het 
vaandel. Dat stimuleren zij door 
bij gelijke uitslagen het team met 
het minste verschil in punten tot 
winnaar uit te roepen. Bij weinig 
punten verschil heb je als team 
immers óf hele sterke tegenstan-
ders gehad óf je hebt heel sportief 
gespeeld. In dit geval kwam daar-
mee de wisselbeker in handen van 
Jip en Johan en daar waren ze 
best trots op!    
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Uitslag Prijsvraag maart 2013 

Pasen is alweer 
een poosje gele-
den.... 

Hoezo begin ik nu 
over pasen? 

Tja, er werd ver-
wacht van de 
clubleden dat zij eieren gingen tellen.... tenminste.... als zij in aanmer-
king wilde komen voor een waardebon van € 30,00 te besteden bij Har-
bach Sport in Zutphen. 

En wat bleek: diegene die wél aan het tellen waren geslagen.. hadden 
weliswaar de rebus goed, maar dat tellen bleek toch verrekte lastig! 

(ik hoop dat dit tijdens competities e.d. “beter” gaat.... hihi) 

Maar goed... met een beetje “een slag om de arm” waren er drie die in 
aanmerking kwamen voor de waardebon van € 30,00 die Harbach Sport 
ons had aangeboden. 

Er werd geloot tussen Mascha Gebbink, Jan Takken en Lucie Peters. 

En de winnaar is...... “Lucie 
Peters”. 

Nogmaals van Harte gefelici-
teerd!!!!  

 

Allemaal alvast een onwijs fijne 
vakantie gewenst! 

  

Met vriendelijke groet; Shirley 
ter Wee namens Harbach Sport 
Zutphen. 
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Het afgelopen jaar heeft Shirley het bespannen en 
repareren van de rackets overgenomen. Over werk 
hoeft ze niet te klagen, mening racket heeft ze al in 
de handen gehad. Hier wat achtergrond informatie 
over de snaren: 

De eerste rackets waren gemaakt van hout, later stapte men over op 
lichtere en stevigere materialen zoals aluminium, staal en grafiet. Door 
de ontwikkeling in het materiaalgebruik weegt een badmintonracket 
tegenwoordig tussen de 75 en 110 gram. De meest recente ontwikke-
ling is het gebruik van koolstofvezels in de rackets. Dit ook weer om de 
prestaties van de rackets te verbeteren. 

Het gebruikte materiaal heeft veel invloed op het gewicht van het rac-
ket. Dit gewicht is van invloed op de behandeling van het racket. Bij 
een lichter racket kun je sneller handelen dan met een zwaar racket. 
Ook de buigzaamheid van de steel veel invloed op de slag die je met 
een badminton racket kunt maken. Een steel van erg buigzaam materi-
aal, zoals carbon of aluminium, zorgt voor een hardere slag. Stugger 
materiaal zoals staal zorgt voor een veel zachtere slag. 

De vorm van het frame heeft een minder grote invloed op de slagen 
dan het materiaal, maar is ook een punt waarop rackets goed te onder-
scheiden zijn. De meeste rackets hebben van ouds her een ovale fra-
me, maar er zijn ook rackets die een meer rechthoekige vorm hebben. 
Tegenwoordig komen er ook steeds meer rackets op de markt die een 
isometrische vorm hebben. 

Snaren zijn er in vele types, ze verschillen in materiaalsoort, dikte en 
vooral de manier waarop de snaar gevlochten is. Samen bepalen ze de 
veerkracht, gevoel, controle en duurzaamheid van de snaar. De snaar 
is voor de geoefende badminton speler iets persoonlijks, er kunnen na-
melijk verschillende dingen aan de bespanning worden afgesteld. On-
der andere de verdeling van het gewicht en de sterkte zijn twee dingen 
die voor een bespanning bepalend zijn. 

Vraag informatie bij Jan of Shirley als je toe bent aan nieuwe snaren of 
misschien wel een nieuw racket! 

Rackets, alle soorten en maten.. 
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Rara Wie Is Dit????? 

Mascha looft een drankje uit op de laatste speelavond van het 
jaar,  aan de gene die haar kan vertel-
len wie deze jonge spruit is. 

Leden van 
de redactie 
zijn uitge-
sloten van 
deelname. 

 

 

 

 

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

• Het is wit met zwart en springt in de lucht? 

• Het is groen en houdt van chocolade? 

• Het is wit en hangt aan de muur bij de Chinees? 

• Het is oranje maar weet het niet zeker? 

• Het is bruin en zoeft van de berg? 

• Het is groen en heeft een gewei? 

• Het heeft alle kleuren van de regenboog en als het op je 
hoofd valt heb je een bult? 

• Je gooit iets wits op het dak, er komt iets roods weer vanaf 
en bij de buren gaat het licht aan, wat is dat? 

—————————————————————————————————- 

Een springuin, kermit de snicker, een witte lijst, een misschienaasappeltje, een skiwi, een dophertje, 
een verfstalenboek, puur toeval 

Rara, raadsels 
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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 privacy 

is gewaar-

borgd, alleen de webmaster ziet wie wat waar gekocht heeft. Je hoeft je 

niet te registreren en het kost je niets.  
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9. Service 

9.1. Bij een correcte service: 

9.1.1. mag geen van de par�jen het slaan van de service onnodig vertragen 

zodra serveerder en ontvanger gereed zijn. Elke vorm van vertraging bij het 

beginnen van de service (zie spelregel 9.2) nadat de achterwaartse bewe-

ging van het racketblad van de serveerder is afgerond dient als een onnodi-

ge vertraging te worden be-

schouwd; 

9.1.2. moeten de serveerder en 

de ontvanger binnen schuin te-

genover elkaar liggende serveer-

vakken staan, (figuur A) waarbij zij 

de grenslijnen van de serveervak-

ken niet mogen raken; 

9.1.3. moet enig deel van beide voeten van de serveerder en de ontvanger 

in s�lstaande posi�e in contact met de vloer blijven vanaf het begin van de 

service (zie spelregel 9.2) totdat de service is geslagen (zie spelregel 9.3); 

9.1.4. moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shu+le raken; 

9.1.5. moet de shu+le op het 

moment dat het racket van de 

serveerder deze raakt zich ge-

heel onder het middel van de 

serveerder bevinden. “Het mid-

del” is in dit verband een denk-

beeldige lijn rond het lichaam 

van de serveerder, lopend over 

het laagste punt van beide onderste ribben; 

9.1.6. moet op het moment dat de shu+le wordt geraakt de steel van het 

Een goede service is het halve werk 
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racket van de serveerder naar beneden wijzen; 

9.1.7. moet de beweging van het racket van de serveerder ononderbroken 

voorwaarts zijn vanaf het begin van de service (zie spelregel 9.2) totdat de 

service is geslagen (zie spelregel 9.3); 

9.1.8. moet de shu+le het racket van de serveerder in een opwaartse vlucht 

verlaten en vervolgens over het net gaan zodat hij, wanneer hij niet wordt 

teruggeslagen, in het serveervak van de ontvanger valt (d.w.z. op of binnen 

de grenslijnen); 

9.1.9. mag de serveerder de shu+le niet misslaan. 

9.2. Zodra de spelers klaar zijn om te serveren en te ontvangen, bepaalt het 

begin van de voorwaartse beweging van het racketblad van de serveerder 

het begin van de service. 

9.3. Nadat de service is begonnen (zie spelregel 9.2), is de service geslagen 

zodra de shu+le door het racket van de serveerder wordt geraakt of de ser-

veerder de shu+le misslaat bij een poging om te serveren. 

9.4. De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar is. De ont-

vanger wordt echter geacht klaar te zijn geweest indien hij probeert de ser-

vice terug te slaan. 

9.5. In het dubbelspel mogen de partners van de serveerder en de ontvan-

ger �jdens het slaan van de service binnen hun speelhel7 gaan staan waar 

zij willen, zolang zij de serveerder of ontvanger aan de andere zijde het uit-

zicht niet belemmeren. 

Hier wat regels: 
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Zaterdag 8 juni hadden we een try-out van 
het beachbadminton. Nou, dat werd ‘m 
niet… Wel lekker zonnig weer maar helaas 
veel wind. Geen shuttle te slaan! 

Gelukkig was WIK zo flexibel dat er een 
speedmintonbaan geregeld kon worden. En 
dat lukte wel! We hebben met z’n dertienen 
en nog wat ‘vreemd volk’ leuk kunnen spe-
len. Lijkt er op dat we er nog weer een lid 
aan over hebben gehouden. Hij komt het in elk geval proberen in sep-
tember.  

Ook hebben we deze zaterdag met z’n allen geproefd aan het beachvol-
leybal. Dat heb ik geweten! Blauwe plekken op handen 
en armen! Respect voor Marije die op zondag maar liefst 
10 partijen volleyde met Jan en Johan.  

Eens kijken of en hoe we het volgend jaar opzetten. 
Misschien alleen maar speedmintonnen en dan een heus 
toernooi? Ben be-
nieuwd wie er mee-
doen dan… 

 

Sylvia. 

———————————————————
Beachvolleybal toernooi. 

Sommigen wisten het nog niet, of wa-
ren het even vergeten, maar zaterdag 
8 juni was er een kans om te beach-
badmintonnen. Samen met beach-soccer en het oefenen van beachvol-
leybal. Ik was er helaas niet bij, maar wel waren Jan, Johan en Bueno 
daar al om even te oefenen.  

Waar voor..... zou je nu wel niet denken. Nou, wij deden die dag erna 
mee met het beachvolleybal toernooi van WIK. Jan, Johan, Bueno en ik 
(Marije) hadden ons hiervoor opgegeven, met de teamnaam: Bad Vol-
ley!!! 

Pluumklapp’n en balletje mep  op t Steenderense zand 
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Het begin van de dag was koud, ik had mijn mooie badminton-rokje aan 
en kon de wind goed voelen. De heren waren al aan het zeuren dat ik te 
laat was. Maar ja, dat heb je als je samenwoont :p  dan kan je ook wel 
eens later komen dan 9 uur in de ochtend. Het was ook wel aardig 
vroeg. 

Om half 10 begon het toernooi. Je moest met z'n drieën in het veld 
staan. En omdat we ons hadden opgegeven voor de mix moest er altijd 1 
dame in het veld staan. Dat was gelukkig gelukt. Daar moet nog wel bij 
komen dat Bueno ons helaas had verlaten. Door zijn wilde nacht :s  had 
hij die avond een blessure opgelopen aan zijn schouder en kon helaas 
niet mee doen. 

In de eerste poule, kregen we lastige tegenstan-
ders, waarbij we er 2 hadden verloren, 2 gewonnen 
en één gelijk gespeeld. Hierna werd gekeken in 
welke poule je daarna kwam. We kwamen in de 
poule voor de plaatsen 13 tot en met 18, bij de 
mixen. Op zich niet verkeerd als je er bij nadenkt 
dat er 26 mix teams waren. 

In de tweede poule, toen het weer gelukkig al een 
stuk beter was, ging het ook gelijk een stuk beter. 

We hadden eerst Kerstin er nog even bij, die ons 
fijn nog even kon versterken. Helaas moest zij ook 
weer werken en moest ik verder met de heren. 

In de tweede poule ging het eigenlijk heel goed, we 
gingen goed van start en wonnen de eerste set, 
hierna stond het helaas gelijk, want de tegenstanders wonnen de tweede 
set. Het samenspel was top. 

Ik ving onderhands de ballen op en gaf ze mooi aan, zodat Johan en Jan 
ze mooi over het net konden slaan. Voor mij was dat namelijk nog wel 
wat moeilijker. Ik ben niet zo groot, zoals jullie weten. En het springen in 
het zand was ook niet zo makkelijk als je eerst denkt. 

Ook de andere 4 wedstrijden in de tweede poule gingen SUPER. Alles 
gewonnen in die poule, met dus die ene gelijk spel. Hierdoor zijn we win-
naars geworden in de poule. Wel mooi toch?! 13e van de 26. En dat voor 
de eerste keer :p van ons team dan. 

Ik weet het wel!!! Ik doe volgend jaar ook mee. Wil jij dat ook doen? Be-
denk vast een team van minimaal 3 spelers. Dames, heren of mix, het 
mag allemaal. En wie weet.....                          Groetjes, Marije 
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Ook voor de jeugd zit het seizoen er weer op. We maken ons op voor 

een lekkere vakantie en daarna weer een heel nieuw seizoen.  

We kunnen in elk geval de nieuwe teamindeling vast melden, en ook de 

babbelbox is weer aanwezig. 

 

De jeugd (thuis) wedstrijden zullen volgend jaar ook weer op zondag ge-

speeld worden. Zodra het schema bekend is zal dat via de mail worden 

verzonden. 

TEAMINDELING 2013-2014 

 

Jeugd 1 – U19 

Anne Boumeester – Cindy Esselink – Margit Holland 

Robbin Rutjes – Bouke Boumeester – Jinte Verstege 

 

Jeugd 2 – U17 

Nick Vredegoor – Lars Polman – Tom Vredegoor – Larse van 
Koot 

 

Jeugd 3 – U15 

Iris Garritsen (1e deel van het seizoen) – Eline Veenhuis – 
Aimée van Oosten 

Tim Hetterscheid – Louw Helmich – Jeroen Luesink 
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Babbelbox -  Aimee van Oosten 
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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 lidmaatschap is gebonden aan een kalenderjaar, waardoor 
opzegging geldt voor het nieuwe jaar. Opzeggen dient schriftelijk 
te geschieden voor 15 november bij de secretaris. Indien niet op 
tijd is opgezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het ge-
hele 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:   
Marja Koert Maria Schut 
Kerkstraat 56 Azaleastraat 14 
6996 AJ  Drempt 7221 AZ Steenderen 
tel. 0313-471689 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 


