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Badminton Vereniging Putten
Aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Correspondentie: Postbus 133, 3880 AC  PUTTEN
Bankrekeningnummer: Rabobank: NL 02  RABO  0354 2414 00
Opgericht: 4 januari 1979, 36e jaargang, maart 2014

Ereleden: Els Govers - Piet Govers

Speelavond in Sporthal Putter Eng:
Jeugd (tot 18 jaar): donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur
Senioren: 20.15 – 23.00 uur

Contributie, competitiebijdrage, gastspelers en donateurs:
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld 
en dient 2 maal per jaar (maart en september) via automatische incasso te worden 
betaald of 1 maal per jaar via een acceptgiro (maart).
Contributie voor 2014:

Jeugdleden:  € 90.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +45.00 per jaar)
Seniorleden:  € 130.00 per jaar  (Competitiebijdrage: € +65.00 per jaar)
Donateurs: € 22.00 per jaar

Bij deelname aan de bondscompetitie is competitiebijdrage verschuldigd. 
Gastspelers aanmelden bij ledenadministratie: € 2.50 per avond te voldoen aan 
ledenadministratie of secretariaat.

Aanmelden en afmelden lidmaatschap:
Aanmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie, een aan-
meldingsformulier is verkrijgbaar op de speelavond. Bij de jeugd kan er een wacht-
lijst zijn. Voor jeugdleden is geen inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfgeld nieuwe 
seniorleden € 10.00, te voldoen bij eerste contributiebetaling. 
Een lidmaatschap wordt voor het lopende kalenderjaar afgesloten en daarna stil-
zwijgend per kalenderjaar verlengd.

Afmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie.
Afmelden moet uiterlijk per 1 december van het kalenderjaar. Wanneer het lidmaat-
schap in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor dat 
kalenderjaar verschuldigd.

Introductieboekje en statuten van de vereniging zijn verkrijgbaar bij de penning-
meester.

Algemene informatie
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Organisatie
BESTUUR
Voorzitter

Marette Zwamborn
tel: (0341) 361205
email: voorzitter
  @badmintonputten.nl

Penningmeester
Harald Kemper

tel: (06) 22015292
email: penningmeester
  @badmintonputten.nl

Secretaris/Ledenadministratie
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020
email: secretaris
  @badmintonputten.nl

Algemeen lid
Cees Ruiter

Tel: (0341) 361295
e-mail: cees@badmintonputten.nl

Algemeen lid
Rinus Blankenstijn

Tel: (0341) 360242
e-mail: rinus@badmintonputten.nl

TRAINING
Jeugd & Competitie

Henk Beijert
Jasmijnweg 4
8072 EP Nunspeet

Jeugdbegeleiding
Corrie Bokhorst

tel: (0341) 352992
Jeannette v.d. Akker

tel: (0341) 358130
Ilse Krol

tel: (0341) 356935
Bea Maarseveen 

tel: (0341) 361020
Albert van der Horst

tel: (0341) 358347
Risanka van der Horst

tel: (0341) 358347

COMPETITIELEIDING
Senioren

Thea Smink
tel: (0341) 357120
email: thea@shssystems.nl

Junioren
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020
email: bea.maarseveen
  @hetnet.nl

PUBLIC RELATIONS
Algemeen

Vacant
tel: -
email: -

Redactie Nieuwsdropper/Website
Paul Alfrink

tel: (033) 2465825
email: nieuwsdropper
  @badmintonputten.nl

Advertenties
Piet en Els Govers

tel: (0341) 353825
email: gover363@planet.nl
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Van de voorzitster
Maart… 
Maand van lente, lammetjes, langer 
licht…
Maand van clubkampioenschappen, al 
of niet gevolgd met spierpijn…

In deze Nieuwsdropper kijken we terug 
op een geslaagde jubileumavond op 30 
januari. En op de clubkampioenschap-
pen van de senioren. Bij het uitkomen 
van dit nummer zijn ook de clubkampi-
oenen van de junioren bekend.

In de ledenvergadering van februari is 
besloten om de ‘zondagsstatus’ aan te 
vragen voor de vereniging. Een besluit 
dat we niet graag hadden genomen, 
maar gezien de situatie de minst slechte 
optie. We hopen dat het komend com-
petitieseizoen helpt bij de jeugd.

Verder vooruit kijkend…
Eind april zal de basiscursus aflopen. 

Basiscursisten, wat waren jullie een 
enthousiaste groep! We hopen jullie 
verder te verwelkomen als lid van onze 
vereniging.

Op zaterdag 19 april (zaterdag voor 
Pasen) houden we het teamtoernooi. 
Gezellig met een team van vier spelers, 
twee lid en twee niet-lid, een middag 
badmintonnen. Het mag een team zijn 
met allemaal senioren, maar ook ouders 
met kinderen zijn speciaal welkom. We 
hopen op veel teams!

Op vrijdagavond 23 mei is het vrienden-
toernooi. Een gezellige avond met je 
vrienden… reclame overbodig toch?

Op donderdagavond of op de komende 
toernooien: veel speelplezier gewenst!

Vriendelijke groet,
Marette Zwamborn





6 Nieuwsdropper

Notulen ALV 13-2-'14
Aanwezig: 27 (stemgerechtigde) leden + 4 ouders van jeugdleden
Afwezig met kennisgeving: Thea Smink, Wencke Smink, Corrie Bokhorst, Henri van 
Gelder, Magchiel van de Berg (machtiging) en Henk van de Berg (machtiging)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorstel 3 statutenwijzigingen:

Wijziging 1: Toevoegen: Zondag.
De vereniging zal nooit op zondag competitiewedstrijden organiseren of spelen. 
Zij laat de leden persoonlijk vrij wat betreft deelnemen aan badmintonactivitei-
ten op zondag buiten 
het verband van de vereniging.

Wijziging 2: Art. 8.5  
Waar staat “Tienduizend gulden”, wijzigen in “Tienduizend euro”.
Wijziging 3: Art. 16.3  
Waar staat “leden”, wijzigen in “stemgerechtigde leden”.

Bij stemming ‘VOOR’ worden alle 3 de wijzigingen opgenomen in de statuten.
Bij stemming ‘TEGEN’ worden de statuten niet gewijzigd.

De achtergronden voor deze statutenwijzigingen zijn uitgebreid aan de orde 
geweest in de Nieuwsdropper. Er is een soort tweedeling in de vereniging: 4 se-
niorenteams (ca. 16 leden) die wel op zondag competitie spelen tegen 5 jeugd-
teams (ca. 30 jeugdleden) die niet op zondag spelen. De jeugd had afgelopen 
seizoen veel wedstrijden op zondag. Badminton Nederland (de bond) maakt  het 
verplaatsen van wedstrijden zeer moeizaam omdat BVP geen officiële zondags-
status heeft.

Er wordt gediscussieerd over de nadelen voor de senioren indien zij geen wed-
strijden meer op zondag kunnen spelen. Daar staat tegenover dat het organise-
ren van de jeugdcompetitie zonder de zondags-status bijna niet mogelijk is.

3. Instellen telcommissie en stemmen
De telcommissie bestaat uit Ilva Kemper en Jan van de Ruitenbeek. Hierna 
wordt er gestemd
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4. Pauze met gelegenheid voor kopje koffie/thee

5. Resultaat stemmen
Na telling blijkt: 21 stemmen ‘VOOR’, 8 stemmen ‘TEGEN’, 0 stemmen ‘BLAN-
CO’.
Hiermee is het voorstel tot statutenwijziging aangenomen. 
Indien in de toekomst blijkt dat Badminton Nederland soepeler om gaat met het 
verplaatsen van wedstrijden, dan kan de noodzaak van de zondagsstatus weer 
ter discussie worden gesteld

6. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2013
Vastgesteld

7. Verslag bestuur 2013 
Vastgesteld

8. Aandachtspunten bestuur 2014: 
• Groei van de vereniging door toename aantal seniorleden (werven en be-

houd)
• Versterken verenigingsgevoel door jeugd+ouders (meer) te betrekken bij de 

vereniging en senioren sterker te binden aan de vereniging

9. Verslag trainer 2013
Goedgekeurd

10. Verslag competitie 2013
Goedgekeurd
De kampioenen (senioren 1 en senioren 2) zijn gehuldigd op de jubileumavond 
d.d. 30-01-2014

11. Verslag jeugdcommissie 2013
Goedgekeurd

12. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2013
helder, geen vragen. Vastgesteld.

13. Verslag Kascommissie 2013
Het verslag van de kascommissie 2013, bestaande uit Thea Smink en Ilva Kem-
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per, wordt voorgelezen door Ilva. De kascommissie adviseert de vergadering om 
de penningmeester decharge te verlenen. De leden bevestigen dit met applaus

14. Verkiezing nieuwe kascommissie
Ilva Kemper en Berry Pap. Reserve: René Gerrietsen

15. Begroting 2014
Het bestuur heeft de competitiebijdragen voor het seizoen 2013-2014 als volgt 
vastgesteld: jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie: € 65,- p.p. Deze 
verhoging volgt uit het nieuwe contributiesysteem van Badminton Nederland (de 
bond): minder contributie voor (recreatieve) leden, verhoging teambijdrage voor 
competitieteams. De kosten worden nu in rekening gebracht bij degenen die er 
gebruik van maken. De genoemde competitiebijdragen dekken de inschrijfkos-
ten. 
De jeugdteams bestaan vaak uit meer dan 4 personen. Hierdoor ontstaan extra 
inkomsten die gebruikt worden voor een drankje na afloop van de wedstrijd voor 
de jeugd + tegenpartij. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

Er wordt geld opgenomen vanuit de reserve om de begroting sluitend te maken, 
de jubileumavond op 30-1-2014 en de notariskosten voor het wijzigen van de 
statuten te bekostigen. De vergadering verleent instemming met de begroting 
2014.

16. Bestuursverkiezing:
Piet Govers is vervroegd aftredend als penningmeester en Evelien de Jong is 
aftredend als algemeen lid. Beiden zijn niet herkiesbaar. Bea Maarseveen is 
aftredend als secretaris, wel herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Harald Kemper te benoemen als penningmeester, 
Rinus Blankestijn als algemeen lid en Bea Maarseveen als secretaris. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter biedt Evelien en Piet, namens de leden, een presentje aan voor 
hun inzet voor de vereniging.

17. Rondvraag
Geen

18. Sluiting
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering
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Jubileumavond
Na maanden van voorbereiding was het 
30 januari zover: De jubileumavond. Via 
het jubileumboek kon er al wat voorpret 
worden genoten. Maar al die oudspel-
ers en trainers na jaren weer te zien was 
gewoon geweldig.

Natuurlijk waren we met z’n allen wat 
ouder geworden. Maar de gezelligheid 
was als vanouds. Net zoals het fana-
tisme waarmee wedstrijdjes werden 
aangegaan.

Meer foto’s van de jubileumavond staan 
op de website.
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De clubkampioenen 2014 zijn bekend!
De poulewedstrijden in de heren single 
werden al gespeeld op de 2 donderda-
gen voorafgaande aan zaterdag 8 maart 
j.l. Met 9 deelnemers zou het anders niet 
gelukt zijn om alle partijen te spelen. Bij 
de dames waren er maar 2 inschrijvin-
gen voor de single, waardoor de fina-
les van de singles wel op de zaterdag 
gespeeld zijn.

In de herendubbel waren 3 teams verte-
genwoordigd, door ziekte viel het 4e 
team helaas uit.
Voor de damesdubbel waren 4 teams in-
geschreven, gelukkig was iedereen daar 
aanwezig (alhoewel niet allemaal even 
fit….). Voor de mix hadden zich 7 teams 
ingeschreven, ingedeeld in 2 poules.

Bij de recreanten waren er 3 teams 
ingedeeld voor de herendubbel. Voor de 
damesdubbel was er helaas maar 1 aan-
melding in deze categorie. Deze dames 
zijn als dubbel ingedeeld in de ‘hussel-
poules’, zodat ook zij aan het einde van 
de dag voldoende partijen gespeeld 
hadden om tevreden naar huis te gaan.

De ‘hussel-poules’ bestonden uit 10 
deelnemers die zich zonder partner had-
den aangemeld. Ontzettend leuk dat er 
ook 18+ basis-badminton-cursisten mee 
hebben gedaan!
De partijen waren verdeeld over 3 
poules. Zij speelden in iedere poule 4 
wedstrijden met dezelfde partner om 1 
gewonnen set. Het programma was zo 
opgezet dat de deelnemers het wedstri-
jdprogramma zelf bepaalden. Dat deden 
ze zo fanatiek, dat ze zich bijna geen 
rust gunden tussen de partijen door….. 
De beste speler werd degene met het 
hoogste gemiddelde aantal punten per 
wedstrijd.

Gelukkig dat we rond 12.00 uur een 
gezamenlijke lunch hadden. In de kan-
tine genieten van een broodje kroket en 
allerlei lekkernijen die ingekocht zijn bij 
de AH te Nijkerk (dank je wel Ron voor 
het verzamelen van de boodschappen, 
dank je wel Paul voor het vervoer van 
de proviand naar de sporthal!). Even een 
moment van rust en gezelligheid tussen 
de partijen door. Speciale dank aan de 
dames Els Govers en Ellen Vinke, die 
de scepter zwaaiden in de kantine. De 
wedstrijdleiding (Thea Smink en Piet 

Clubkampioenschappen senioren
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Govers) hield de tijd goed in de gaten 
en zette iedereen op tijd weer aan het 
badmintonnen.
Rond 14.15 uur viel het spel in de 
‘hussel-poules’ een beetje stil…. De 
vermoeidheid begon parten te spelen. 
Een aantal waagden zich nog aan een 
partijtje, maar rond 15.00 uur was het 
echt tijd om met de prijsuitreiking voor 
deze spelers te starten en vervolgens 
richting huis te vertrekken om nog enige 
tijd na te genieten (spierpijn of andere 
ongemakken???) van deze badminton-
activiteit.

De dubbels waren afgerond voor de 
lunchpauze, na de lunch werden de 
mixpartijen en de finales van de singles 
gespeeld. Met name de heren single, 
tussen Cees Ruiter en René Gerrietsen, 
was een nagelbijtende aangelegenheid. 
Het werd een 3-setter….
De kruisfinales in de mixdubbel waren 
zeer spannend, evenals de finale van de 
mix. Ook hier was er een 3-setter nodig 
om de wedstrijd te beslissen. Om 17.05 
uur viel de laatste shuttle op de grond 
na een zinderende partij… Op naar de 
kantine voor de prijsuitreiking.
Iedere deelnemer ging met een ge-
sponsorde prijs naar huis. De prijzen 
zijn ter beschikking gesteld door onze 
adverteerders/sponsoren en verzameld 
door Els Govers. 

Clubkampioenen 2014:
HE: 
1e Cees Ruiter
2e René Gerrietsen
DE: 
1e Ilva Kemper
2e Evelien de Jong
Hussel-poules: 
heren: Stefan de Jonge
dames: Caren Rooze
HD recreanten: 
1e Henri van Gelder / Ron Nijdam
2e Frans van Dam / Ming Huang
HD:
1e Cees Ruiter / René Gerrietsen
2e Henk vd Berg / Rob Vonk
DD:
1e Evelien de Jong / Ilva Kemper
2e Mylène Mosterd / Corrie Bokhorst
GD recreanten: 
1e Betsy Toes / Anton Klaassen
2e Jeannet vd Akker / Frans van Dam
GD:
1e Evelien de Jong / Cees Ruiter
2e Ilva Kemper / Henk vd Berg
  
Deze badmintondag in een notendop:
Perfect verlopen, gezellige sfeer (zie 
foto’s op de website www.badminton-
putten.nl), sportief fanatiek, niemand 
uitgevallen door blessures, enthousiast 
publiek. 
Volgend jaar weer, 2e zaterdag in 
maart!!! 

Groeten van Thea Smink en Bea Maar-
seveen
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Junioren Senioren

April 2014

Alle speelavonden
Proeflessen voor de 
jeugd op wachtlijst, op 
uitnodiging

Puntentoernooi

19 zaterdag 14.00-17.00 uur:
Team Toernooi

14.00 – 17.00 uur:
Team Toernooi

Mei 2014

Alle speelavonden
Proeflessen voor de 
jeugd op wachtlijst, op 
uitnodiging

Puntentoernooi

01 meivakantie Vrienden/vriendinnen 
instuif

Instuif voor vrienden/be-
kenden 

23 vrijdag 19.00 – 22.00 uur: 
vriendentoernooi

29 hemelvaartsdag Geen Badminton Geen Badminton

Juni 2014

26 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

27 donderdag Vrijwilligersavond (onder 
voorbehoud ivm Puttense 
Sportmarathon)

27 28 24 uur Puttense Sportmarathon

Juli/Augustus 2014

Alle speelavonden Zomervakantie Zomervakantie

Kalender
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Junioren Senioren

September 2014

04 donderdag Start trainingen 1ste speelavond nieuwe 
seizoen

06 13 zaterdag Startdag competitiespelers

15 week 38 Start competitie Start competitie

Oktober 2014

25 zaterdag OudPapierAktie, aanmelden 
bij Rinus Blankestijn
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Vriendentoernooi

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT
Wie neemt de uitdaging aan en zijn/haar vrienden mee 

naar het altijd gezellige

VRIENDENTOERNOOI!!!
dubbel- en mixpartijen

Wanneer: 
Vrijdagavond 23 mei van 19.00 – 22.00 uur

Waar: 
Sporthal Putter Eng (en in de kantine natuurlijk!)

Wie: 
Iedereen is welkom, per team mag maximaal 1 deelne-

mer lid zijn van de BVP

Kosten: 
€ 5,-- p.p.

Tussen de partijen door 
is er gelegenheid voor het maken van vrienden A 

onder het genot van een hapje en drankje 
(op eigen rekening).

Wil je meer weten of je opgeven. Dit kan bij
Henk van den Berg

Aanmelden graag vóór 30 april, bij voorkeur per
e-mail: vdberg-torsius@online.nl

zorg dat je erbij bent
en laat je vrienden kennismaken met  

het andere campingbadminton
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Puttense Sportmarathon

Inmiddels is er een datum geprikt voor 
de Puttense Sportmarathon van 2014. 
Deze zal in de toekomst altijd plaatsvin-
den in het laatste weekend van juni, dat 
is dit jaar vrijdag 27 en 28 juni 2014.

Vorig jaar heeft de vereniging het onder-
deel badminton voor haar rekening ge-
nomen. We werden midden in de nacht 
ingedeeld, maar gelukkig waren er een 
aantal leden bereid om hun nachtrust 
op te offeren om de partijen te komen 
tellen. Voor 2014 heeft BVP aangege-
ven weer te willen meewerken aan dit 
sportieve evenement. Het tijdstip van 
het onderdeel badminton is nu nog niet 
bekend, maar we hebben een vermoe-
den dat het wel weer eens heel vroeg in 
de morgen kon zijn….

Misschien gaan we ook meewerken 
aan het kinder- en jongerenprogramma. 
BVP gaat dit alleen doen als het no-
dig is om het programma compleet te 
maken, want voor de kinderen/jeugd zal 

het totale evenement plaats vinden op 
het terrein van SDCP en de Meeuwen 
i.v.m. verkeersveiligheid. Helaas ligt er 
in de Meeuwenhal geen badmintonbe-
lijning, waardoor badmintonnen daar 
een nieuwe uitdaging wordt. Ook is 
het waarschijnlijk lastig om ’s middags 
voldoende begeleiders te vinden. We 
wachten af….

Het kinderprogramma (groep 3 t/m 8) 
duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur
Het jongerenprogramma (12 t/m 16 jaar) 
duurt van 17.00 uur - 20.00 uur
Het volwassenenprogramma (16 t/m 101 
jaar) duurt van 17.00 uur - 17.00 uur

Zou het niet leuk zijn als de oudere 
jeugdleden een team vormen en mee-
doen als BVP aan het jongerenpro-
gramma? Jeugd van 12 t/m 16 jaar: 
praat er eens over en meld jullie aan! 

Het programma voor jongeren 12 t/m 16 
jaar van het voortgezet onderwijs 
• Het programma vindt plaats op vrij-

dag 27 juni van 17:00 uur tot 20:00 
uur. 

• De sportonderdelen vinden plaats 
rondom de sportaccommodatie van 
SDC en de Meeuwen. 

• Er is plaats voor maximaal 8 teams. 
• Een team bestaat uit minimaal 6 

jongeren. 
• De jongeren spelen in 1 leeftijdsca-

tegorie tegen elkaar, dit is 12 t/m 16 
jaar. 

• Deelname aan de sportmarathon 
is € 0,50 per persoon, dit kan ter 
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plekke worden voldaan. 

Het is ook mogelijk om je met een 
team aan te melden voor het volwas-
senenprogramma. Inschrijven kan op 
www.sportmarathonputten.nl. Op het 
penningenbord hangt een intekenlijst. 
Heb je belangstelling om zelf mee te 
doen, schrijf je dan in. Bij onvoldoende 
inschrijvingen om een team te vormen, 
zouden we misschien samen met een 
andere vereniging een team kunnen vor-
men. Informatie is te vinden op genoem-

de website. Een vraag stellen via info@
badmintonputten.nl kan natuurlijk ook. 

KOM SPORTIEF IN AKTIE!

Groeten, Bea Maarseveen

2e Team Toernooi
Datum:  zaterdag 19 april 2014
Tijd:  14.00 – 17.00 uur
Plaats: sporthal Putter Eng

Wie:
een team bestaande uit 4 personen.  Maximaal 
2 personen mogen lid zijn van een badminton-
vereniging. De teamleden kunnen junioren 
of senioren zijn. 

Tip: 
jeugdleden vraag ouders mee!
seniorleden vraag jeugd mee!

Voorwaarde:
opgeven met een teamnaam en de namen + leeftijd van de teamleden

Wil je meedoen, maar je hebt geen team?
Geef je toch op! Dan zoeken we naar een oplossing.

Opgeven per e-mail voor 12 april 2014 via: bea.maarseveen@hetnet.nl
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Sponsoring clubkampioenschappen 8 
maart 2014.

Accent graficenter
Kapsalon  “De Kapperij”
Albert Heijn
Limburgia vlaaienwinkel
Bakkerij Looyengoed
Blankespoor van Laar groente en 
fruithandel
Meiling 
Bloemerie Bessel
Dierenspeciaalzaak van Dijk 
Vierwind aannemersbedrijf 
van de Mheen assurantiekantoor
Beddenspeciaalzaak “Klaas Vaak” 
Scheer en Foppen
Banketbakkerij van Dongen
Sluis optiek
Fat Alice
Timmer sportprijzen
Plus
Bruna
Foppen visgilde
Tomassen slagerij
Geurts Tweewielers
Jecor vakbouwmarkt
Johma
De Jong & Laan
De Hakkenbar 
Cafetaria Benny’s place
Surprise & Kado 
Makelaardij Zielman
De Roos Tankstation
Rabobank

De strijd is weer gestreden. 
Naast de sportieve inspanningen heb-
ben de vele prijzen de clubkampio-
enschappen ook dit jaar weer tot een 
succes gemaakt. Dankzij de financiële 
bijdragen zijn er voor de jeugd trofeeën 
in alle leeftijdscategorieën. De cadeaus 
werden verloot onder alle senioren-
deelnemers.
Dus, sponsoren, hartelijk dank voor uw 
bijdragen. Dankzij u was het weer een 
feestelijke dag.

Namens leden en bestuur Badminton-
vereniging Putten,
Els Govers (Advertentie contactper-
soon).

Sponsoring clubkampioenschappen
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Jeugdpuzzel 4, cijfers/letters
Jeugdpuzzel 2, de Piramide, is gewonnen door Maarten 
van den Ham. Hij werd beloond met een bon van de 
Bruna ter waarde van 5 Euro.
Veel plezier ermee!

Van cijfers naar letters

Kun jij bij elke omschrijving het tegenovergestelde 
woord vinden?

De cijfers helpen je daarbij, want in vakjes met dezelfde 
cijfer staat ook dezelfde letter. In de grijze vakjes komt 
van boven naar beneden ook nog een woord te staan.

1. Avond 11 2 12 4 1

2. Krom 7 2 13 9

3. Dag 4 15 13 9

4. Raden 3 12 4

5. Bewaren 3 12 6 11 5 4

6. Loshalen 10 14 9 15 8 12

7. Heden 10 12 7 16 1 4

8. Losjes 14 7 15 8

9. Meester 16 12 16 5 4 6

10. Gewoon 15 7

Schrijf je antwoord op een briefje en lever dat voor 16 mei 2014 in bij Bea (per e-
mail mag ook, naar: bea.maarseveen@hetnet.nl). 
Dan maak je kans op een bon van de Bruna t.w.v. € 5.

Succes!  Evelien de Jong





26 Nieuwsdropper

Tom en Ancella gefeliciteerd.

Levi
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Verjaardagskalender

Jarige Junioren
April
05 Desirée van Deuveren
05 Margriet van Deuveren
08 Paul Verheij
18 David van den Brandhof

Mei
10 Vera van der Lei
15 Sydney Marcus
16 Margaretha Jacobs

Juni
07 Richard Jacobs

Jarige Senioren
April
03 Annemiek van Schaik
03 Marette Zwamborn
05 Piet Govers
08 Hans Boerhout
18 Britt Dokter
19 Frank Bloed

Mei
01 Els Govers
08 Cees Ruiter
08 Thea Smink
12 Alouette Vrijenhoek
13 Corné van Nijhuis
17 Evelien Kroon

Juni
11 Rinus Blankestijn
19 Magchiel van den Berg
19 Marcel Teunissen
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Clubkampioenschappen jeugd
Op alle donderdagen in maart, tijdens 
de trainingstijd, zijn er door de jeugd 
partijen gespeeld voor de clubkam-
pioenschappen. Als u dit leest zijn de 
kampioenen al bekend, maar op het 
moment dat dit stukje aangeleverd moet 
worden voor de Nieuwsdropper nog 
niet. In de volgende Nieuwsdropper kunt 
u lezen wie clubkampioen in hun leef-
tijdscategorie zijn geworden.

Omdat we zoveel jeugdleden hebben, 
moeten er veel partijen worden ge-
speeld. Daarom is er dit jaar gekozen 
voor een andere opzet. Er worden geen 
dubbels gespeeld via het piramidesys-
teem, maar we richten ons op het enkel-
spel. Daarnaast speelde de jeugd om 2 
gewonnen sets tot 15 punten (2 punten 
verschil tot maximaal 21 punten). Hier-
door werd het mogelijk om alle partijen 
in 4 donderdagavonden te spelen. De 
jeugd die geen partij speelde, heeft zich 
vermaakt in het midden van de sporthal 
(op de grote springmat van Orion en/
of met spel). In een aantal leeftijdscate-
gorieën was het aantal partijen beperkt, 
hiervoor zijn aparte dubbelwedstrijden 
georganiseerd die niet meetellen voor de 
clubkampioenschappen. 

Ontzettend fijn dat er, naast jeugdbege-
leiders en seniorleden, ook ouders zijn 
gekomen om te helpen bij het tellen en 
het bijhouden van de administratie van 
de gespeelde partijen. De extra hulp is 
zeer gewaardeerd! Daarnaast hebben 
we ook veel ouders/familie in de sport-
hal gezien om de jeugd aan te moedi-

gen. Goed om de betrokkenheid bij de 
sport van de kinderen te zien. 
Hartelijk dank, ook namens de kinderen!

Nu maar wachten op de volgende 
Nieuwsdropper, en op de Puttense kran-
ten de komende weken…
Foto’s zijn (binnenkort) in ieder geval te 
vinden op de website.

Namens de jeugdbegeleiders,
Bea Maarseveen
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Lieve badmintonners,

Vorig jaar had ik nog geschreven dat het 
tijdens de clubkampioenschappen van 
2013 zo’n goed initiatief was van een 
van de leden om z’n eigen prijs uit te 
roepen. Wat blijkt, komt deze editie onze 
lieve voorzitster met een persoonlijke 
prijs voor alle deelnemers. Jemig, wordt 
de Nieuwsdropper dan echt gelezen?

Deze prijzen worden al jaren door ons 
erelid Els geregeld. En al heb ik Robijntje 
niet kunnen vinden op de prijzentafel, 
het is toch elke keer weer een huzaren-
stukje dat wordt uitgehaald door haar.

Maar wat ik dit jaar wat raar vond, dat 
toen Els zelf naar voren werd geroepen 
voor haar persoonlijke prijs, zij geen prijs 
accepteerde.

wat zou hier achter zitten? Zij kent 
natuurlijk de achtergrond van de prijzen. 
Daar zou toch niks mis mee wezen? 
Nee, dat kan ik mij niet voorstellen. Zou 
het dan Piet zijn? Wil die nu eindelijk 
van de rommel op zolder verlost wor-
den? Nee, hij pakte dat flesje wijn en de 
persoonlijke wijnglazen maar al te graag 
aan tijdens de ALV. Maar die zullen dan 
ook vast niet op de zolder belanden.

Ik vermoed dat Els wat moeite heeft om 
in het zonnetje te staan. En dan gaat 
er nu al weer een heel stukje over haar. 
Laat ik maar snel stoppen.

Maar niet voordat ik haar bedankt heb 
voor al die jaren van advertenties en 
fantastische prijzen.

Bep

Bep Badminton

Instuif
meivakantie
Donderdag 1 mei 2014

Oproep aan jeugdleden en seniorleden:
Nodig iemand uit om te komen badmintonnen 
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Kopij inleveren voor

201416 mei
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2013- 2014

 Vergadering Kopij Uitkomen
Mei – Juni 06-05-2014 16-05-2014 05-06-2014

Noteer deze data in uw agenda. Hebt u vragen of opmerkingen voor het bestuur, 
dan kunnen deze besproken worden in de vergaderingen. 

Een stukje schrijven voor de Nieuwsdropper kan natuurlijk ook. Stuur uw bijdrage 
(bij voorkeur per e-mail) naar de redactie. Het e-mail adres is nieuwsdropper@bad-
mintonputten.nl. Uw vragen/opmerkingen/bijdragen zijn van harte welkom!

Het bestuur


