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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, mei 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
Jeannet van den Akker

tel: (0341) 358130
mob: (06) 57271234
email: jeannetvandenakker
 @hotmail.com
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Van de voorzitster
Afsluiting en weer in de startblokken

Het badmintonseizoen is bijna afgelo-
pen. Op donderdag 26 juni is de laatste 
speelavond. Ik hoop dat iedereen een 
goed speeljaar heeft gehad. Ik ben 
tevreden. Tevreden over de volle zaal bij 
de jeugdtraining, enthousiasme bij de 
basiscursisten, een blessure-vrij team 4, 
een aantal leuke toernooien (foto’s staan 
op de website!)… Er gaat heel veel ge-
woon goed binnen de vereniging. Reden 
voor tevredenheid dus. 

Ik schrijf zojuist ‘gewoon goed’. Maar 
eigenlijk is dat niet gewoon, maar juist 
heel bijzonder. Dat is vooral te danken 
aan een gezellige groep vrijwilligers. 
Dank jullie wel dat het ‘gewoon goed’ 
gaat! Hopelijk wordt het vrijwilligersuitje 
– dit jaar op zaterdag 28 juni – weer net 
zo gezellig als vorig jaar.

Volgend seizoen starten we met 
5 jeugd teams en 3 senioren 
teams in de competitie. De 
teamindeling staat in deze 
Nieuwsdropper. 
Goed dat we, net 
als afgelopen 
seizoen, weer 
zo veel jeugd 
teams hebben. Bij 
de senioren is er één 
team minder dan vorig 
jaar, maar hopelijk 
kunnen we dat 
een jaar later weer 
uitbreiden. Voor 

de trainingen bij de senioren heeft het 
bestuur een afweging gemaakt. We 
willen in september gaan starten met 
de recreantentraining, als vervolg op de 
basiscursus. De competitietrainers gaan 
dan wat later trainen. 

Voor nu een goede zomer toegewenst, 
met hopelijk nog wat badminton of cam-
pingbadminton! 

Vriendelijke groet, 
Marette Zwamborn

P.S. Lieve Bep Badminton. Ik werd even 
verlegen toen je me ‘lieve voorzits-
ter’ noemde in de Nieuwsdropper van 
maart. En natuurlijk wordt de Nieuws-
dropper gelezen, en jou stukje natuurlijk 
het meest van al… Ik hoop dat je je prijs 
mooi vond bij de clubkampioenschap-
pen!
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Jeugd Clubkampioenen
Het lijkt alweer zo lang geleden, maar 
eigenlijk valt dat wel mee. Alle donder-
dagen in de maand maart is er door de 
jeugdleden sportief gestreden voor de 
clubkampioenschappen badminton.

Omdat er zoveel jeugdleden zijn, is er dit 
jaar gekozen voor een iets andere opzet. 
De dubbels zijn komen te vervallen en 
degenen die geen wedstrijd speelden 
konden zich vermaken op het midden-
veld, helpen met tellen van de partijen of 
gewoon lekker kletsen aan de kant.

Door de puntentelling aan te passen 
(een set gewonnen bij het bereiken 
van 15 punten) en het feit dat de jeugd 
goed meewerkte en de tellers ‘de gang 
erin’ hielden is het weer gelukt om de 
clubkampioenschappen in maart af te 
ronden. Er zijn in 4 trainingsavonden 
maar liefst 70 partijen gespeeld!

Verdeeld over 9 categorieën zijn zeer 
veel spannende partijen gespeeld. 
Vaak is de favoriet ook daadwerkelijk 
kampioen geworden, soms leverde het 
een verrassende winnaar op. In een 
aantal categorieën bepaalde het pun-
tensaldo van alle gespeelde partijen wie 
er 2e werd. Veelal werd dit pas bekend 
na het spelen van de laatste partij in de 
poule. Hierdoor was het spannend tot 
aan de laatste minuut. Met name bij de 
heren 12 jaar moest gerekend worden. 
Het puntensaldo bepaalde uiteindelijk 
dat Ian 2e werd, met 1 puntje meer dan 
Jort…

De winnaars gingen met een beker 
naar huis, de 2e plaats met een mooie 
medaille.

Jeugd clubkampioenen 2014 zijn:

Dames t/m 10 jaar: 
1e Mirjam Arissen,
2e Ilse Bakker

Heren t/m 10 jaar: 
1e Jip van Eck
2e Alexander Ykema

Heren 11 jaar: 
1e Maarten v.d. Ham
2e Brian v.d. Vliert

Dames 11 t/m 14 jaar: 
1e Melissa Zwart
 2e Alexandra v. Losenoord

Heren 12 jaar:
1e Justin v.d. Koot
2e Ian Koster

Heren 13-14 jaar, beginnend competi-
tie: 
1e Stefan Esveld
2e Corné v.d. Pol

Heren 13-14 jaar, competitie:
1e Kelvin v.d. Koot, 
2e Joel v.d. Horst

Dames 15-17 jaar: 
1e Sjanie Huang,
2e Joanne v. Winkoop
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Heren 15-17 jaar: 
1e Frans van Dam
2e David v.d. Brandhof

Op de website www.badmintonputten.nl 
kun je heel veel foto’s vinden. Wie goed 
heeft opgelet, heeft de clubkampioenen 
ook op de foto gezien in het Puttens 
Weekblad, de Puttenaer, Putten.net en 
zelfs in de Stentor. De Stentor schreef 
echter dat het de jeugd van BC Hard-
erwijk was…. Een week later hebben 
ze dat rechtgezet met een piepklein 
berichtje (jammer genoeg zonder de 
foto). Maar hoe dan ook: onze jeugd 
clubkampioenen zijn beroemd!

Ontzettend fijn dat er veel ouders kwa-
men helpen bij het punten tellen of bij 
het bijhouden van de uitslagen. Samen 
is ook deze klus weer geklaard.

De jeugdbegeleiding
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Puttense Sportmarathon
2e PSM… Tellers gezocht!

Eind juni is het zo ver, de tweede editie 
van de Puttense Sportmarathon. De 
inschrijving is inmiddels gesloten en er 
doen dit jaar 15 (!) senioren teams mee, 
een geweldig mooi aantal. 

Wat is de Puttense Sportmarathon? 
De sportmarathon is een oude Puttense 
sporttraditie die in de jaren ’80 en ’90 
enorm populair was! In 2013, werd er 
nieuw leven geblazen in dit prachtige 
sportevenement. Dat gaan we in 2014 
nog een keer doen. Sporten en bewe-
gen wordt steeds belangrijker. Dit doe 
je natuurlijk het liefst met je vrienden, 
teamgenoten en/of familie. De sport-
marathon biedt kinderen, jongeren én 
volwassenen de kans om 24 uur lang te 
genieten van de kracht en pracht van 
onze lokale sportaanbieders 

Meer informatie: 
www.puttensesportmarathon.nl

Badminton staat gepland op zaterdag 
28 juni 2014, van 9.30 – 12.00 uur in de 
sporthal Putter Eng. 

De BVP neemt, net als vorig jaar, de 
organisatie van het badminton voor haar 
rekening.

We willen onze prachtige sport tijdens 
dit evenement promoten door een spor-
tieve, gezellige sfeer te creëren en goed 
georganiseerd voor de dag te komen. 

Wie wil daaraan meewerken door 
partijen te komen tellen? Graag z.s.m. 
aanmelden per e-mail bij Bea (info@bad-
mintonputten.nl of bea.maarseveen@
hetnet.nl) of je naam vermelden op de 
intekenlijst die op het penningenbord 
hangt.

Het bestuur
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Belangrijke data

Belangrijke data om alvast te noteren:
Laatste speelavond dit seizoen: 26 juni 2014

Eerste speelavond senioren (+ comp.training!): 28 augustus 2014

Eerste speelavond jeugd nieuwe seizoen: 4 september 2014

Startzaterdag competitieteams senioren: zaterdag 6 september 2014

Oefenwedstrijden competitieteams senioren: zaterdag 13 september 2014 in 
Putten

Clubkampioenschappen senioren: zaterdag 14 maart 2015

Team Toernooi (ook voor jeugd): zaterdagmiddag 18 april 2015

Vriendentoernooi: vrijdagavond 22 mei 2015
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Instuif laatste speelavond

26 juni 2014
jeugd instuif

op

LAATSTE SPEELAVOND 
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Instuif in de meivakantie
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Junioren Senioren

Juni 2014

26 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

27 vrijdag, 17:00 -

28 zaterdag, 17:00

2e Sport Marathon Putten 
Badminton 9.30-12 uur 
Putter Eng

28 donderdag Vanaf 15.00 uur: 
Vrijwilligersuitje, uitnodiging 
volgt

Zomervakantie Zomervakantie

Augustus 2014

28 donderdag 20.00 – 22.00 uur:
eerste training voor comp.
spelers + vrij spelen voor 
senioren *

September 2014

04 donderdag Start trainingen 1ste speelavond nieuwe 
seizoen

06 zaterdag 10.00 – 12.00 uur: 
Startdag competitiespelers *

13 zaterdag 9.30 – 12.30 uur:
Oefenwedstrijden competi-
tiespelers *

15 week 38 Start competitie Start competitie

Kalender
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Junioren Senioren

Oktober 2014

23 donderdag
herfstvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Instuif

25 zaterdag OudPapierAktie, aanmelden 
bij Rinus Blankestijn

December 2014

04 donderdag Sinterklaas Taaitaai Toernooi

25 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Januari 2015

01 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

08 donderdag Nieuwjaarstoernooi

25 week 4 Einde competitie Einde competitie

Februari 2015

12 donderdag Algemene Leden Verga-
dering, 20.30 uur,
Ook voor ouders van 
jeugdleden!

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine

26 donderdag
voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen
Instuif
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Junioren Senioren

Maart 2015

05 12 19 26 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

14 zaterdag 9.00 – 17.00 uur:
Clubkampioenschappen 
(ook voor recreanten!)

April 2015

18 zaterdag 14.00-17.00 uur
Team Toernooi

14.00-17.00 uur
Team Toernooi

Mei 2015

07 donderdag
meivakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen
Instuif

26 donderdag
hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

22 zaterdag 19.00 – 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2015

25 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

* onder voorbehoud van reserveren zaal
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2e Team Toernooi
Op zaterdag 19-04-2014 is het 2e Team 
Toernooi gespeeld. Bij dit toernooi kun-
nen jeugd en senioren samen spelen. In 
eerste instantie leek het niet zo’n han-
dige datum, aangezien het de dag na 
Goede Vrijdag was en er veel mensen 
genoten van een extra lang weekend. 
De aanmeldingen stroomden niet echt 
binnen… de inschrijftermijn is opge-
rekt en er is veel promotie gedaan. De 
laatste aanmeldingen kwamen binnen 
op de donderdag voor het toernooi… 
Het gepuzzel voor de beste indeling kon 
toen beginnen. 
Er is gespeeld in 3 poules: een mix-
poule (niet badmintonner met jeugdlid), 
een jongenspoule van BVP’ers en een 
seniorenpoule (niet badmintonners met 
BVP’ers).

In de mix poule speelden 6 teams. In 
deze poule was er ruimte voor 1 rondje 
pauze, waar dankbaar gebruik van is ge-
maakt. Na 5 partijen bleek dat Marin en 
Bart (v.d. H) de meeste punten hadden 
gemaakt.

In de jongenspoule waren de volgende 
teams opgegeven: Swaggersmashers 
(Bas en Maarten), Team Tee&Bee (Tho-
mas en Brian) en M&M’s (Marcus Mep-
pers, Dion en Sydney). Deze fanatieke 
jongens speelden eerst 2 partijen met 
de opgegeven partner en daarna nog 2 
partijen met een partner van een ander 
team. Bij de laatste 2 partijen telden 
de punten die gescoord werden voor 
het eigen team. Uiteindelijk heeft team 
Tee&Bee de meeste punten gehaald.

Bij de senioren hebben 2 teams ge-
speeld: de Toppertjes (Jeanet, Betsy, 
Emile en Ruben) en de Tegenpartij 
(Karin, Rudolph, Peter en Gerard). 
Iedereen speelde 3x 2 partijen met een 
ander teamlid tegen het andere team. 
Na 6 partijen werden alle punten van de 
teamleden opgeteld en bleken de Top-
pertjes te zijn verslagen door de Tegen-
partij.

Nog speciaal dank aan Herman Aris-
sen, de vader van Mirjam, voor het 
verwerken van de wedstrijdpunten met 
de computer. Hierdoor was heel snel be-
kend wie de winnaars waren in de drie 
poules. Met een zakje paaseitjes of een 
doosje chocolade zijn de winnaars de 
Paasdagen vast goed doorgekomen.

Tussendoor, en na afloop, is er speed-
minton gespeeld. Dit is badminton met 
een soort squashracket en een speci-
ale (zware) shuttle die zeer snel gaat. 
Speedminton kan in de sporthal worden 
gespeeld, maar is met name geschikt 
om buiten te spelen. Nadat iedereen 
wat geoefend had ging het licht in de 
sporthal uit…. Expres! Er zijn namelijk 
speciale shuttles waar je een lichtstaafje 
in kunt doen, dat circa 3 uur licht geeft. 
Hiermee kun je in het donker badmin-
tonnen, wat wel heel apart is. De jeugd 
wilde nog wel langer doorspelen in het 
donker, maar om 17.00 uur was het toch 
echt tijd om af te sluiten.

Iedereen bedankt voor het sportieve 
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spel en de gezelligheid. 
Foto’s zijn te vinden op de website: 
www.badmintonputten.nl. Alleen de foto 
met de winnaars ontbreekt, want die 
is niet gemaakt. Vergeten…. Het licht 
moest immers zo snel mogelijk weer uit 
om in het donker te kunnen speedmin-
tonnen….

Tot ziens op het 3e Team Toernooi !?!?!?

Bea Maarseveen
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Trainingen senioren '14-'15
Het bestuur vind het belangrijk dat ook 
de basiscursisten verder kunnen met 
trainen. Komend seizoen willen we 
daarom vanaf september ook een recre-
antentraining geven. We vragen de com-
petitiespelers daarom later te trainen. 
Idee is dat de competitiespelers al voor 
de training warm gespeeld zijn, zodat de 
training voluit benut kan worden.

De recreantentraining is bedoeld voor 
basiscursisten en andere recreanten die 
training willen volgen. We gaan uit van 
een minimale bezetting van twee banen.
20.20 – 21.00 uur: recreantentraining
21.00 – 22.00 uur: competitietraining

De trainingen bij de senioren worden 
ook volgend jaar verzorgd door Henk 
Beijert. We mogen blij zijn met een 
trainer die de trainingen zo goed voor-
bereid. Henk kan het best uit de voeten 
met een trouwe opkomst en enthousias-
te spelers. Daarom geldt: regel vervan-

ging als je een keer niet kunt.  

Veel trainingsplezier!
Het bestuur
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Jeugdpuzzel 5, zoek de letter
Jeugdpuzzel 3, Een wir-war van letters, 
is gewonnen door Alexander Ykema. De 
winnaar werd beloond met een bon van 
de Bruna ter waarde van 5 Euro.
Veel plezier ermee!

Zoek de letter

Weet jij hoe je alle woorden schrijft?
Vul overal de juiste letter in.
Om je op weg te helpen zijn de letters 
voor je op een rijtje gezet, maar let op: 
niet in de juiste volgorde!
Als je alle letters goed hebt ingevuld 
staat er in de grijze vakjes van boven 
naar beneden iets wat ik iedereen toe 
wens…
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b i e s t u k

r a d s

t e k e f i l m

m e u b l

z i t a k

p l e g

s h a p o o

l i d j e

m e g p ij p j e

n o e m b e r

z i t p l a t s

k l i k e n

b u s b a n

h o n d e h o k

d e r i e n

b r e f j e

s c h p

Schrijf het antwoord op een briefje en lever dat voor 18 september 2014 in bij Bea 
(per e-mail mag ook, naar: bea.maarseveen@hetnet.nl).

Veel puzzelplezier en succes!

Evelien de Jong
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Verjaardagskalender

Jarige Junioren
Juni
07 Richard Jacobs

Juli
01 Kevin Polhoud
02 Ilse Bakker
26 Alexander Ykema

Augustus
01 Tijmen van Es
14 Emmeline van Zeumeren
25 Jort Baremans

September
09 Richard van Huizen
28 Tatjana van Beek

Jarige Senioren
Juni
11 Rinus Blankestijn
19 Magchiel van den Berg
19 Marcel Teunissen

Juli
11 Ilse Krol
16 Paul Alfrink
20 Rob Verhagen

Augustus
10 Albert van der Horst
22 Peter Barnes
22 Thomas van de Brug
28 Ancella Posthuma
29 Corrie Bokhorst

September
10 Wencke Smink
23 Jeanet van den Akker
30 Betsy Toes
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Competitieteams '14-'15
Volgend seizoen gaan we competitie 
spelen met 8 teams: 5 jeugdteams en 
3 seniorenteams. Bij de jeugd valt het 
op dat we weinig dames hebben die 
competitie (willen) spelen.  Vandaar 4 
jongensteams en slechts 1 mixteam bij 
de jeugd.

Jeugd 5, t/m 13 jaar:
Thomas v.d. Mheen, Brian v.d. Vliert, 
Alexander Ykema, Jip v. Eck en Bart v.d. 
Horst

Jeugd 4, t/m 13 jaar:
Maarten v.d. Ham, Bas Wieringa, Dion 
Marcus, Sydney Marcus

Jeugd 3, t/m 13 jaar:
Justin v.d. Koot, Ian Koster, Jort Bare-
mans, Bart Gooijer

Jeugd 2, t/m 15 jaar:
Richard v. Huizen, Joël v.d. Horst, Corné 
v.d. Pol, Mirko Pap, Ronald v. Diepen

Jeugd 1, t/m 17 jaar:
Shi Jie Huang, Joanne v. Winkoop, 
Emmeline v. Zeumeren, Frans v. Dam, 
Kelvin v.d. Koot

Senioren 3:
Bea Maarseveen, Jeannet van 
de Akker,Wencke Smink, Harald 
Kemper,Paul Alfrink

Senioren 2:
Mylene Mosterd, Ilva Kemper, Cees 
Ruiter, René Gerrietsen

Senioren 1:
Evelien de Jong, Ancella Mosterd,Albert 
van de Horst, Henk van de Berg.

Als je competitie speelt wordt ervan 
je verwacht dat je elke donderdag 
komt trainen. Je teamgenoten rekenen 
namelijk op jou! De jeugd traint iedere 
donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur. 
De seniorenteams gaan vanaf septem-
ber t/m januari 2015 trainen van 21.00 
– 22.00 uur.

De competitie start in de week van 20 
september 2014 en loopt tot 24 januari 
2015.

De speeldagen voor de thuiswedstrijden 
zijn op zaterdag van 9:30 uur  tot 13:00 
uur.
 
De uitwedstrijden zullen niet op zondag 
gespeeld worden, aangezien we nu of-
ficieel een zondagsvereniging zijn. Het 
wedstrijdschema wordt z.s.m. aan de 
teams bekend gemaakt.

Heb je vragen? Bel/e-mail Thea (senio-
ren) of Bea (junioren).

Thea & Bea
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Lieve badmintonners,

Ik was laatst toch een beetje geschrok-
ken. 

Tijdens de algemene leden vergadering 
werden er mooie verhalen verteld  over: 
behaalde kampioenschappen, opvol-
ging voor het penningmeesterschap, 
het al jaren stabiel draaien van de jeugd, 
al die lieve vrijwilligers die bergen met 
werk verzetten. Een super trainer die 
nog enthousiaster en trotser is dan ooit 
tevoren. 

Nu vraagt u zich natuurlijk af, Bep waar 
ben je dan van geschrokken?

We hadden namelijk, na jaren, een echte 
stemming. En nee, ik schrok niet van 
het feit dat we als leden echt ergens 
voor mochten kiezen. Het was toch een 
aardige afwisseling ten op zichte van het 
jaarlijks terugkerend standaard program-
ma. Nee het ging om het onderwerp. 
Het voorstel om van badmintonvereni-
ging Putten een zondagsvereniging te 
maken.

Ik weet niet hoe het bij u zit maar mijn 
eerste associatie was met zondagsrijder. 
Een chauffeur die vrolijk om zich heen 
kijkend een tikkeltje te langzaam en on-
zeker door de rest van het verkeer links 
en recht wordt ingehaald. 

Het kan toch niet zo zijn dat de schat-
ten van team 1 en team 2, wel met hulp 
van een buslading invallers, de tweede 

klasse hebben binnen gesleept. En 
dat de vereniging dan vervolgens als 
doelstelling heeft. Jongens laten we lek-
ker rustig aan doen en genieten van de 
omgeving.

Wat moet de arme Henk dan. Ik heb ver-
nomen dat hij team 1 en 2 heeft uitgeno-
digd voor een dag aan “Het strandje” bij 
het Veluwe meer. Tijdens de reünie heb 
ik van vele oudgediende gehoord wat 
een dagje strand voor een badmintonner 
betekend. Dat moet Henk ook gehoord 
hebben en die zat dus vast al te smullen 
van zandzakken, parcoursje, zwoegen 
in het zand, etc. De basis van misschien 
wel een eerste klasse. Handenwrijvend 
te genieten: Laat team 1 en 2 maar 
komen! Maar met dit beleid moet hij het 
echter met een BBQ en een flesje lek-
kers doen. 

Gelukkig bleek al snel dat ik het begrip 
zondagvereniging verkeerd had begre-
pen. Wat is een mens toch snel op het 
verkeerde been gezet.

Een goede vakantie allemaal, en tijdens 
die vakantie lekker “zondagverenigen”.

Bep

Bep Badminton
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Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2014- 2015

 Vergadering Kopij Uitkomen
September – Oktober 09-09-2014 12-09-2014 25-09-2014
November – December 04-11-2014 14-11-2014 27-11-2014
Januari – Februari 06-01-2015 16-01-2015 29-01-2015
Maart – April 03-03-2015 13-03-2015 26-03-2015
Mei – Juni 05-05-2015 15-05-2015 28-05-2015

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


