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Badminton Vereniging Putten
Aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Correspondentie: bij voorkeur per e-mail info@badmintonputten.nl
     Of p.a. Husselsesteeg 35, 3881 LC  PUTTEN
Bankrekeningnummer: Rabobank: NL 02  RABO  0354 2414 00
Opgericht: 4 januari 1979, 37e jaargang, maart 2015

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:  € 100.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +45.00 per jaar)
Seniorleden:  € 140.00 per jaar  (Competitiebijdrage: € +65.00 per jaar)

Voor teamleden van senioren team 1 en 2 geld een extra veren 
shuttle bijdrage van € 40.00 per competitieronde.

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.

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
Jeannet van den Akker

tel: (0341) 358130
Ilse Krol

tel: (0341) 356935
Bea Maarseveen 

tel: (0341) 361020
Cees Ruiter

Tel: (0341) 361295
Karin Kampert

Tel: (06) 17847949

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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Voorwoord
Lentekriebels

Niemand zal het zijn ontgaan, de lente 
is begonnen! Tijd voor nieuwe plannen, 
een verfrissende wind en de zon om 
onze energie weer boven peil te krijgen. 
Het vooruitzicht dat de zomer nog gaat 
komen. Alvast dromen over de zomer-
vakantie. En mijmeren: lente, vogels, 
veren, veren shuttles….. Het kan niet 
anders: lentekriebels geven energie!

Op de Algemene Leden Vergadering 
zijn de plannen voor het komend jaar 
besproken en door de leden goedge-
keurd. De vereniging, dat zijn we samen. 
Het bestuur bedankt de leden voor het 
vertrouwen en samen gaan we de plan-
nen waar maken.

De 18+ cursus is (wederom) een suc-
ces. De cursisten komen trouw naar de 
training en hebben hun draai gevonden 
binnen de vereniging. Seniorleden kun-
nen er altijd bij, dus neem gerust eens 
iemand mee. In april wordt de cursus 
afgerond. In september is het plan om 
van 20.20 – 21.00 uur een vervolg te 
geven aan deze 18+ cursus, waarbij ook 
andere (recreant)leden kunnen aanslui-
ten. Aansluitend trainen de competitie-
teams van 21.00 – 22.00 uur.

Bij de jeugd is het een gezellige drukte 
op de donderdagen. Dankzij trainer 
Henk Beijert en de vele jeugdbegelei-
ders is er aandacht voor ieder jeugdlid. 
Binnenkort hebben de jeugdbegeleiders 
de mogelijkheid om via de gemeente 

Putten een workshop ‘Positief Coachen’ 
te volgen. Ook ouders van jeugdleden 
zijn via een e-mail van harte uitgenodigd 
om zich hiervoor in te schrijven. Tijdens 
de competitie en bij de clubkampioen-
schappen hebben we veel ouders in de 
sporthal gezien. Wat ontzettend fijn dat 
u belangstelling toont.

Er staan voor de komende periode nog 
leuke dingen op het programma: Een 
Team Toernooi, een Vrienden Toernooi, 
de 3e Puttense Sportmarathon, compe-
titieteams samenstellen voor komend 
seizoen. Daarnaast gaan we badminton-
ners van buurtverenigingen uitnodigen 
om bij ons te komen spelen. En natuur-
lijk het vrijwilligersuitje als bedankje voor 
de inzet voor onze club.

Ik wens iedereen veel lentekriebels 
boordevol nieuwe energie!

Bea Maarseveen
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Regiokampioenschappen 2015
Dit seizoen is team 2 van de senio-
ren kampioen geworden in de tweede 
klasse. Dit betekent dat we mee mogen 
doen aan de Regiokampioenschappen. 
Hier spelen alle winnaars van de regu-
liere competitie tegen elkaar. Helaas 
had de bond deze kampioenschappen 
in de voorjaarsvakantie gepland en in 
combinatie met een blessure in het team 
was er slechts een half team beschik-
baar (René Gerrietsen en Ilva Kemper). 
Maar gelukkig wilden Henk van de Berg 
en Evelien de Jong invallen. Dus kon er 
toch gespeeld worden. Het kampioen-
schap was in Arnhem en we moesten 
er al om 08.30 uur zijn, dus vroeg uit de 
veren!

Er waren in totaal 5 teams die streden in 
de tweede klasse. We speelden in een 
poulesysteem met 5 rondes. Per ronde 
werden er 5 wedstrijden gespeeld (HD, 
DD, HE, DE, MD) met twee sets per 
wedstrijd. Per ronde waren er 10 punten 
te verdienen.

Als eerste moesten we tegen Hercules 
(Utrecht). Na de twee dubbels stonden 
we met 1-3 achter, maar de singles en 
de mix wonnen we en de stand werd 
7-3 voor ons. Dat ging hartstikke goed! 
De tweede ronde moesten we tegen 
De Zender (Lopik). Deze ronde verliep 
helaas minder voorspoedig, we verloren 
met 4-6. Tijd voor een beraad binnen 
het team en met Henk Beijert én een 
kopje koffie, want we hadden een ronde 
pauze.

De pauze was net zo gezellig als het 
spelen. Want niet alleen was Henk ’s 
ochtends aanwezig, ook de trouwste 
supporters van team 2 waren er: Pas-
calle en Danée Gerrietsen. Toen Henk ’s 
middags weg was namen de dames het 
coachen met hetzelfde fanatisme over. 
En dat hadden we nodig, want probeer 
na een luie pauze maar weer eens in 
beweging te komen!

Onze inspanningen betaalden zich in de 
vierde ronde tegen Leusder 1 (Leusden) 
uit en we wonnen met 7-3. De laatste 
ronde moesten we weer tegen Leusden, 
maar nu tegen Leusder 2. Ook deze 
ronde wonnen we met 3-7. We gingen 
dus hartstikke goed! Maar ondertussen 
zagen we dat het bij De Zender ook heel 
erg goed ging (de enige club waarvan 
we hadden verloren). Zowel wij als De 
Zender hadden 25 punten bij elkaar 
gespeeld. Omdat wij in de onderlinge 
wedstrijd van De Zender hebben verlo-
ren zijn zij kampioen geworden en wij 
tweede.

Een goede uitslag voor een lange en 
sportieve dag met veel leuke wedstrij-
den. Welk team van Putten gaat volgend 
jaar..?

Ilva Kemper
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Instuif in de voorjaarsvakantie
Gezellige drukte!

Naast badminton was de jeugd met hun vrienden/vriendinnen lekker in beweging 
met:

Volgende instuif: donderdag 7 mei 2015 = Mei vakantie!
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Notulen ALV 12-2-'15
Aanvang: 20.35 uur, einde: 21.15 uur
Aanwezig: 26 seniorleden (inclusief 3 bestuursleden), 2 jeugdleden en 1
     gastspeler/18+cursist
Afwezig met kennisgeving: 7 seniorleden (inclusief 2 bestuursleden)

1. Opening
Van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje, 
verzorgd door Els Govers, gaan we constructief vergaderen. Marette Zwamborn 
en Cees Ruiter zijn helaas verhinderd. Harald zal de vergadering voorzitten. Er 
gaat een presentielijst rond.
Er zijn gastspelers/18+ cursisten en jeugdleden aanwezig, deze hebben geen 
stemrecht

2. Notulen:
Notulen extra ALV van 16 januari 2014: goedgekeurd
Notulen 2e extra ALV en ALV 2014 van 13 februari 2014: goedgekeurd

3. Verslag bestuur 2014
Geen vragen

4. Aandachtspunten bestuur 2015:
• Groei van de vereniging door toename aantal seniorleden (werven en be-

houd): continu proces
• Voor senioren vaker toernooitjes o.i.d. organiseren op de donderdagavond: 

ideeën commissie instellen? De leden geven aan dat toernooitjes leuk zijn 
op de speelavond, maar niemand meldt zich aan om zitting te nemen in de 
commissie.

• Oudste jeugdteam vanaf februari 2015 uitnodigen mee te spelen bij senio-
ren: oproep aan seniorleden om de jeugd op te vangen

5. Verslag trainer 2014
Geen vragen

6. Verslag (voorjaars)competitie 2014
S2 en J3 zijn kampioen geworden, een mooie prestatie!
S2 promoveert hierdoor volgend seizoen naar de 1e klasse

7. Verslag jeugdcommissie 2014 
Foto jaarverslag spreekt voor zich. Geen vragen
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8. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2014 
Het resultaat 2014 is beter dan begroot. De balans laat zien dat de vereniging 
financieel gezond is.
De verwachting is dat komende jaren subsidies minder worden en dat ook het 
ledenaantal kan dalen als gevolg van de vergrijzing.
Piet Govers: compliment aan penningmeester met behaalde resultaat. Vraag 
over kosten voor de website die vermeld worden in het resultaat 2014. Els en 
Piet betalen de kosten voor de website voor de vereniging. Paul Alfrink geeft 
aan dat deze kosten mogelijk voor 2015 zijn. Na de vergadering bespreken Ha-
rald, Piet en Paul dit en zal e.e.a. verwerkt worden in de cijfers van 2015.

9. Verslag Kascommissie 2014
De kascommissie, bestaande uit Ilva Kemper en René Gerrietsen, heeft de 
boeken en bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken van 
de vereniging gecontroleerd. De penningmeester leest hun verklaring voor. De 
kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt 
door de leden bevestigd met applaus.

10. Verkiezing nieuwe kascommissie
René Gerrietsen (2e keer), Jan v.d. Ruitenbeek en Thea Smink (reserve)

11. Begroting 2015
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het spelen met veren shut-
tles door S1 en S2 bij promotie naar de 1e klasse van S2. Veren shuttles zijn 
duur! De opgenomen kosten in de begroting 2015 gaat uit van het gegeven dat 
de spelers van S1 en S2 een veren shuttle bijdrage van € 40,- betalen. De kos-
ten zijn dan verdeeld: 50% voor de spelers / 50% voor de vereniging.
Er volgt een discussie of spelers van (huidige) S1 ook met veren shuttles moeten 
gaan spelen.
In de 2e klasse, waarin S1 speelt, mag ook met veren shuttles gespeeld worden. 
Om ervaring op te doen vindt het bestuur dat S1 volgend seizoen ook met veren 
shuttles moet gaan trainen/spelen, ook omdat de spelers van S1 reserve zijn 
voor S2.
Ancella Mosterd vraagt of dit ook is overlegd met de spelers van S1. Dit is 
overlegd door Cees Ruiter en ook andere bestuursleden hebben daarover met 
spelers S1 gesproken. Omdat dit informeel (op trainingsavonden, tijdens wed-
strijden) is gebeurd, is dit mogelijk niet als overleg ervaren.
Ancella Mosterd vraagt of de competitiebijdrage per teamlid is, ook al bestaat 
een team uit meer dan 4 personen. De competitiebijdrage geldt voor ieder lid 
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die vast bij het team is ingedeeld.

De voorzitter vraagt of er leden zijn die willen stemmen over de voorstellen van 
het bestuur betreffende de competitie bijdrage, de veren shuttle bijdrage en/of 
de contributie 2015. Niemand wil stemmen. De voorstellen zijn aangenomen:
• De competitiebijdragen voor het seizoen 2015-2016 als volgt vastgesteld:  

jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie:  € 65,- p.p.
• Voor leden S1 en S2 voor trainingen en wedstrijden geldt in 2015-2016 € 

40,- veren shuttle bijdrage per jaar 
• Contributie jeugd € 100,- per jaar, senioren € 140,- per jaar

12. Bestuursverkiezing
Harald Kemper is volgens rooster aftredend als penningmeester (herkiesbaar) 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, Harald wordt herkozen

13. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement (HHR)
In 2014 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. Dit was aanleiding om ook 
eens kritisch naar het HHR te kijken en dit te moderniseren. 
Pagina 1, Henk v.d. Berg geeft aan dat het vastleggen van een e-mail adres in 
dit reglement mogelijk niet handig is omdat mensen regelmatig van e-mail adres 
wijzigen. Jan v.d. Ruitenbeek heeft hier beroepsmatig mee te maken en geeft 
aan dat uit onderzoek is gebleken dat mensen vaker van huisadres wijzigen dan 
van e-mail adres. Bea Maarseveen vult aan dat bij aanmelding bij Badminton 
Nederland ook een e-mail adres verplicht is. Uit inventarisatie onder de aanwezi-
gen blijkt dat er geen bezwaar is tegen het opnemen van een e-mail adres in dit 
reglement
Pagina 2, geen vragen
Pagina 3, Paul Alfrink geeft aan dat het goed is om in het HHR vast te leggen 
dat er ook andere toeslagen van toepassing kunnen zijn. Er wordt voorgesteld 
om ook de volgende tekst toe te voegen ‘en/of andere materialen’. De vergade-
ring stemt hiermee in. Deze aanvulling wordt in het HHR vastgelegd.
Pagina 3, Jan van de Ruitenbeek vraagt waarom de automatisch incasso niet 
1x per jaar gebeurt, aangezien dit voordeliger is dan 2x per jaar een automa-
tisch incasso. Harald Kemper geeft aan dat de kosten voor automatisch incasso 
meevallen; per batch een paar Euro’s. Daarnaast kan de competitiebijdrage pas 
in de 2e helft van het kalenderjaar worden geïncasseerd, dus blijft een 2e ronde 
nodig.
Er zijn geen leden aanwezig die willen stemmen over de voorgestelde wijzigin-
gen in de tekst van het HHR. Hiermee is het voorstel aangenomen
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14. Rondvraag
Piet Govers vraagt of iedereen zijn bondskaart heeft ontvangen. Bij inventarisa-
tie blijkt dat er slechts 1 bondskaart wordt verstuurd door de bond als er voor 
2 of meer bondskaarten hetzelfde e-mail adres wordt gebruikt (van toepassing 
bij echtparen/partners maar ook bij ouders/jeugdleden). Bea Maarseveen kijkt 
de opgegeven e-mail adressen bij de bond na en doet navraag bij Badminton 
Nederland
Els Govers vraagt zich af hoe de teamnummering bij de senioren volgend sei-
zoen wordt. Volgend seizoen is S1 het team dat 1e klasse speelt (dit is huidig 
S2)
Harald Kemper vraagt aandacht voor het inschrijven voor de clubkampioen-
schappen op 14 maart 2015. Aanmelden bij Harald Kemper of bij Bea Maarse-
veen
Harald Kemper vraagt aandacht voor aanmelden voor competitie 2015-2016. 
Z.s.m. aanmelden bij Thea Smink of Bea Maarseveen
Bea Maarseveen vraagt tellers voor de jeugdclubkampioenschappen, alle 
donderdagavonden in maart van 19.00 – 20.15 uur (per avond 8 tellers nodig). 
Bij voorkeur aanmelden, of gewoon komen als je het leuk vindt om iets voor de 
jeugd te doen

15. Sluiting
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering
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Datum:   zaterdag 18 april 2015 
Tijd:   14.00 – 17.00 uur 
Plaats:   sporthal Putter Eng
Wie:  een team bestaande uit 2 personen.
De teamleden kunnen junioren of senioren zijn. 

Tijdens de clubkampioenschappen jeugd zijn 
geen dubbels en mixen gespeeld. Dit is de kans 
om alsnog wedstrijden met elkaar te spelen.

Het is ook mogelijk om als jeugdlid met een ouder 
te spelen. Of als seniorlid met een kind.

2 seniorleden kunnen zich ook samen aanmelden. 
Een seniorlid mag ook een senior mee-
nemen die geen lid is.
 
Belangstelling voor speedmin-
ton? www.speedminton.nl
Meld dit dan bij aanmelden. 
Dan kunnen we iets orga-
niseren…

Graag aanmelden met:  
 
1. een teamnaam 
2. de namen + vermelding junior of senior (i.v.m. indeling wedstrijden)
3. belangstelling voor speedminton: ja / nee

Opgeven per e-mail voor 11 april 2015 via: 
bea.maarseveen@hetnet.nl of info@badmintonputten.nl

Derde Team Toernooi
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Clubkampioenschappen 2015
Zaterdag 14 maart jl. was het dan weer 
zo ver; de dag van de clubkampioen-
schappen voor de senioren. Door een 
groot aantal inschrijvingen (36 spelers / 
84 partijen) hebben we besloten om de 
poulewedstrijden en de kruisfinales van 
de Heren Enkel partijen competitie en 
recreanten alvast op donderdag 5 en 12 
maart te spelen. Helaas waren er voor 
de Dames Enkel slechts 3 aanmeld-
ingen! Dames hoe zit dat? Zo kunnen 
we toch geen clubkampioenschappen 
houden? Laten we afspreken dat dames 
volgend jaar allemaal inschrijven voor de 
Enkel. Het gevolg was dat Ilva Kemper 
werd ingedeeld bij Enkel Heren competi-
tie; en dat hebben de heren gemerkt. 
Een drie-setter tegen Paul Alfrink en 
een Albert van der Horst die na een 2-0 
winst uitgeput de baan verliet. Hé Albert, 
winnaars zijn toch nooit moe?

De meest onfortuinlijke competities-
peler was Henk van den Berg. Hij kwam 
zodanig  geblesseerd uit zijn enkelpartij 

tegen Rob Vonk (die won in drie sets), 
dat hij alle volgende partijen moest 
laten lopen. In de kruisfinales won Cees 
Ruiter van Rob Vonk en won René Ger-
rietsen van Albert van der Horst. 

Door het jaar heen spelen de heren 
recreanten weinig of geen enkelpartijen. 
Dit weerhield hen er niet van om mas-
saal in te schrijven voor de clubkam-
pioenschappen en er fanatiek op los te 
slaan. Er waren 2 poules van vier. In de 
eerste partij werd gelijk de toon gezet 
en speelden Henri van Gelder en Ming 
Huang een zeer lange drie-setter; 21-18 
om 20-22 om 21-17. We hebben beide 
spelers nooit eerder met zulke verhitte 
hoofden van de baan af zien stappen. 
Wat een strijd. Ook de poule wedstrij-
den tussen Richard van den Bosch en 
Gert Hop en tussen Henri van Gelder 
en Frans van Dam werden spannende 
drie-setters. In de kruisfinales Heren 
Enkel Recreanten won Frans van Dam 
van Richard van den Bosch en won Ron 
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Nijdam nipt van Henri van Gelder.

En dan zaterdag 14 maart. Blijkbaar 
hebben de meeste deelnemers moeite 
om vroeg op te staan, want bij opening 
van de zaal om 08.30 uur zijn slechts 
enkelen aanwezig; zelfs van de organ-
isatie is niet iedereen op tijd. Sorry! De 
wedstrijden zouden om 09.00 uur aan-
vangen, normaal gesproken op 8 banen 
tegelijk. Maar niet op deze zaterdag; op 
slechts 3 banen werd er begonnen?! 
Deze trage start had tot gevolg dat aan 
het eind van de dag het toernooi erg 
uitliep. De laatste partij eindigde pas na 
half zes, ruim anderhalf uur later dan 
voorzien. Is dat erg? Nee, op zich niet, 
want de sfeer was de hele dag prima, 
heel veel spannende partijen en een 
gezellige en smakelijke lunch tussen de 
middag. Nadeel was wel dat er relatief 

veel deelnemers die waren uitgespeeld, 
ruim voor de prijsuitreiking al naar huis 
waren.

Terug naar de partijen. Bij het inslaan 
moest Ming Huang jammer genoeg af-
haken met een blessure. Gelukkig waren 
Ron Nijdam en Richard van den Bosch 
direct bereid om Ming te vervangen 
in de heren dubbel en mix recreanten, 
zodat alle partijen toch gespeeld konden 
worden. Perfect mannen!

Vlak voor de gemeenschappelijk lunch 
werden gelijktijdig alle drie de Enkel 
Finales gespeeld. Alsof ze het onderling 
hadden afgesproken werd het publiek 
getrakteerd op drie spannende en voor 
de finalisten slopende drie-setters. 
Hoezo niet willen verliezen?!
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Na de lunch werden de resterende 
poule wedstrijden van de dubbel en mix 
gespeeld, met aansluitend de Mix kruis-
finales en finale partijen. Hoewel het na 
het eten wat lastiger is om soepel over 
de baan te gaan, bleek ook hier de inzet 
en strijdlust onverminderd groot.

Voor de cursisten van de starterscursus 
18+ was er ook dit jaar de mogelijkheid 
om mee te doen aan de Clubkampioen-
schappen; 6 van de 7 cursisten hadden 
zich ingeschreven! Zij speelden tegen 
elkaar en waren daarnaast deels in-
gedeeld bij de recreanten dubbel en mix 
partijen.  De instructies van trainer Henk 
Beijert waren duidelijk zichtbaar, want 

binnen de recreanten poules speelden 
deze cursisten zich naar de prijzen. 
Jody Bakker  won samen met Lili Xin 
de Dames Dubbel Recreanten.  Een 
andere cursist, Lindy Boven,  eindigde 
met Betsy Toes als tweede. Tevens 
eindigde Lindy samen met Richard 
van den Bosch als tweede bij de Mix 
Recreanten. In de roulatie poule van de 
cursisten behaalde Raimundo Rodrigues 
de meeste punten en werd daar eerste.
Al met al was het een zeer geslaagd 
kampioenschap. Met dank aan Els 
Govers en Ellen Vinke voor het draaien 
van de kantine en Piet Govers in zijn 
rol van wedstrijdcommissaris. En niet 
te vergeten de sponsoren Bakkerij Van 
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Looijengoed (rozijnenbrood), Van Laar 
(fruit), Johma (salades)  en Bloemerie 
Bessel (tulpen) ) en Plus Dee Putten 
(paaseitjes); hartelijk dank daarvoor.

Hopelijk allemaal tot volgend jaar, 2e 
zaterdag in maart, met twee poules van 
vier bij de Dames Enkel, zowel competi-
tie als recreanten; afgesproken?!

Harald Kemper
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Eindstanden 1e 2e
HE Competitie René Gerrietsen Cees Ruiter
DE Competitie Wencke Smink Caren Rooze
HE Recreanten Ron Nijdam Frans van Dam
HD Competitie Cees Ruiter

René Gerrietsen
Rob Vonk
Ilva Kemper (1)

DD Competitie Ilva Kemper
Mylène Mosterd

Caren Rooze
Wencke Smink

HD Recreanten Ron Nijdam (2)
Gerard van Dam

Gert Hop
Frans van Dam

DD Recreanten Lili Xin
Jody Bakker

Betsy Toes
Lindy Boven

Mix Competitie Cees Ruiter
Ilva Kemper

René Gerrietsen
Mylène Mosterd

Mix Recreanten Gert Hop
Betsy Toes

Richard van den Bosch (2)
Lindy Boven

Cursisten Raimundo Rodrigues Jody Bakker

(1) ingevallen voor Henk van den Berg    (2) ingevallen voor Ming Huang
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Beste jeugdleden.

Wat zijn we blij dat jullie je hebben 
ingezet voor de vereniging. De actie 
heeft €260,00 euro opgeleverd voor de 
activiteiten voor de jeugd. 
Super bedankt!
Nu hebben we frisse leuke nieuwe 
ideeen nodig, en vooral vrijwilligers om 
iets te organiseren. Wie komt ons ver-
sterken!!!!!!

Wij wensen jullie fijne paasdagen toe.
Namens de jeugdbegeleiders

Paaseitjes

Toen ik in de ochtend aan kwam, wist 
ik nog niet hoe de dag zou verlopen. Al 
snel werd mij duidelijk met wie en hoe 
vaak ik moest spelen. Op de donder-
dagavond leer je mensen kennen met 
het vrijspelen, maar ik ken lang nog niet 
iedereen.
Wat al van te voren werd aangegeven, 
heb je door zo’n dag ook weer mensen 
leren kennen. Het was vanaf het begin al 
erg gezellig en relaxt.
De dag verliep soepel en als je even niet 
wist waar en wanneer je weer moest 
spelen, kon Piet je dit gelijk vertellen.
Wat me opvalt is dat iedereen met 
elkaar begaan is. Wat voor niveau je 
speelt maakt totaal niks uit.
Al ben je beginner of competitie speler 
iedereen accepteert elkaar. En dat werd 
afgelopen zaterdag ook weer duidelijk. 

Mij werd al gelijk gevraagd of ik mee 
wilde doen, maar ik was net die avond 
begonnen met badminton en had nog 
maar 4 weken tot 14 maart.
Ik twijfelde daarom of ik mee moest 
doen. Maar ik heb geen spijt, want het 
was een super gezellige dag.
Leuk gespeeld en niemand die je scheef 
aankijkt hoe je speelt. Zelfs met de par-
tijen krijg je nog tips.
Ik raad iedereen aan voor de volgende 
keer gewoon mee te doen. Je leert 
een hoop mensen kennen en het is erg 
leerzaam.
 
Dit was mijn ervaring.
 
Groetjes,
Lindy Boven

CK recreanten verslag
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Junioren Senioren

April 2015

04 zaterdag Oud Papier Aktie

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

14 donderdag
hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

Mei 2015

22 vrijdag 19.00 – 22.00 uur:
vriendentoernooi

30 zaterdag Vrijwilligersuitje, uitnodiging 
volgt

Juni 2015

25 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

26 27 24 uur Puttense Sportmarathon

Juli 2015

02 09 16 23 30 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Kalender
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Junioren Senioren

Augustus 2015

06 13 20 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

27 donderdag Aanvang trainingen

September 2015

14 week 38 Start competitie Start competitie

Januari 2016

18 week 3 Einde competitie Einde competitie
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O.P.A.
Dit jaar 4 april is er weer Oud Papier 
Actie voor BVP

Dit jaar staat BVP ingeroosterd om za-
terdag 4 april s’ochtends mee te helpen 
met inzamelen van oud papier. Ben je 16 
jaar of ouder en lijkt het je leuk mee te 
rijden door het dorp achterop de vuil-
nisauto. Laat dan deze unieke kans niet 
lopen.

Dit jaar heeft voor het eerst ook een 
vrouwelijk lid zich aangemeld !! Ook 
haar lijkt het leuk zich met inzamelen 
van papier nuttig te maken voor onze 
vereniging. Draag jij ook je steentje bij 
?? Meld je dan bij mij aan en zorg dat je 
om 08.00 uur op zaterdag 4 april aanwe-
zig bent bij de garage van de gemeente 
aan de Achterstraat. Dankzij actieve 

hulp van allen is dit klusje rond 12.00 
uur geklaard en geeft een flinke financi-
eel stimulans voor de clubkas. 

Geef je op per telefoon : (0341) 360 242 
of mail : rinus@badmintonputten.nl en 
laat zien dat je je club collega’s niet in 
de kou staan.

Rinus Blankestijn
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Jeugdpuzzel 4, Paaspuzzel
Jeugdpuzzel 2, het Denkertje, is gewon-
nen door Desirée van Deuveren.

De winnares werd beloond met een bon 
van de Bruna ter waarde van 5 Euro.
Gefeliciteerd en veel plezier ermee!

Paaspuzzel

Deze keer gaan we het een beetje an-
ders doen.

Op de website van onze vereniging 
hebben we 11 eieren verstopt. Op deze 
eieren staan letters. En deze letters 
vormen samen een woord dat iets met 
badminton te maken heeft. Ze kunnen 
overal staan dus goed zoeken. In dit 

boekje staat ook een paasei, deze heeft 
echter nog geen letter. Misschien de 
online versie wel ;-).

Ga dus snel naar de website (www.
badmintonputten.nl), zoek de eieren en 
maak van de letters het woord dat we 
zoeken.

Denk je alle letters en het goede woord 
gevonden te hebben, schrijf dan het 
woord op een briefje, met je naam erop 
en lever dit vóór 15 mei 2015 in bij Bea 
(of per e-mail naar bea.maarseveen@
hetnet.nl).

Misschien is die bon van de Bruna t.w.v. 
5 Euro deze keer dan wel voor jou!

Veel Paaspuzzelplezier!
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J3 regiokampioenschappen
Goed voorbereid waren de jongens van 
jeugdteam 3: Bart Gooijer, Ian Koster, 
Jort Baremans en Justin van de Koot. 
Op zaterdag 28 februari 2015 zou dit 
team vertrekken naar Amersfoort om 
in een wedstrijd tegen Castellum 5 te 
bepalen wie zich kampioen van de regio 
mag noemen.

Zou???? Inderdaad! 

Want vrijdagavond rond 19.00 uur 
kregen we een berichtje dat Castellum 
5 geen team op de been kon krijgen 
vanwege de voorjaarsvakantie en ziekte 
van 2 spelers. Erg jammer……… 

Jeugdteam 3 is hierdoor officieel kampi-

oen van de regio geworden! De bijbeho-
rende beker en de medailles volgen. De 
officiële kampioensfoto met de bewijzen 
volgt dus ook. De huldiging op de club 
hebben we gedaan op 22 januari 2015. 
Toen waren nog niet alle wedstrijden 
gespeeld, maar het was al duidelijk dat 
J3 niet meer ingehaald kon worden. 

Een mooie prestatie jongens! 

Helaas heeft Bart Gooijer besloten 
om aan het einde van deze competitie 
te stoppen met badminton. Maar dat 
betekent wel een leuke kans voor een 
nieuwe speler. Wie zal zijn plekje in dit 
kampioensteam gaan overnemen vol-
gend seizoen?
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Verjaardagskalender

Jarige Senioren

April
03 Marette Zwamborn
05 Piet Govers
08 Hans Boerhout
10 Bernhard Baan
18 Britt Dokter

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 Ber

g

Jarige Junioren

April
05 Desirée van Deuveren
05 Margriet van Deuveren
08 Paul Verheij
18 David van den Brandh

of

Mei
10 Vera van der Lei
15 Sydney Marcus
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BVP-ers op racketlontoernooi
BVP-leden Gerrit Aalten en Anton Klaas-
sen speelden mee in het DUNLOP- Rac-
ketlontoernooi in Alphen aan de Rijn 
en wisten in de prijzen te vallen. Anton 
pakte de tweede plek en Gerrit werd 
derde.

Racketlon is een sport die bestaat uit 
een vierkamp van vier populaire racket-
sporten namelijk tafeltennis, badminton, 
squash en tennis. In die volgorde wor-
den er games tot de 21 gespeeld tegen 
één tegenstander, waarbij de puntentel-
ling doorloopt. Het gaat dus niet om 
gewonnen games maar om de meeste 
punten na de vier onderdelen.

De tennisser Gerrit en de tafeltennis-
ser Anton kwamen uit in de D-klasse, 
waarin spelers zitten die met name één 
van de vier onderdelen goed beheersen. 
Beiden bereikten de halve finales – na-
tuurlijk door de goede training van het 
badminton als tweede sport -  en troffen 
twee andere tafeltennissers uit Almere. 

Anno van Doorn, die al eens had 
gewonnen van Anton, trof Gerrit en 
de voorsprong van 21-3 die Anno met 
tafeltennis nam en met badminton en 
squash (13-21, 21-14) consolideerde 
was voldoende om met tennis voldoen-
de punten te pakken. 

Anton trof Fred Rous, een teamgenoot 
van Anno en een klasse sterkere tafel-
tennisser. Maar aangezien het zijn eerste 
toernooi was, moest hij nog erg wennen 
aan het omschakelen van tennis uit de 
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vorige wedstrijd naar het lichte batje 
van tafeltennis. Hierdoor liep hij niet uit 
en kon Anton bij het badminton een 
voorsprong opbouwen. Deze ging bij het 
squash weer verloren, maar het tennis-
sen liep niet bij Fred, zodat Anton de 
overwinning pakte.

Om de derde plaats won Fred het tafel-
tennis met 21-3, maar Gerrit pakte met 
resp. -9, -9 en -5 de andere onderdelen 
en winst in de partij.

In de finale trof Anton dus zijn goede 
kennis Anno. Anton was tevreden met 
17 punten bij tafeltennis en liep met 

21-5 weg door het badminton. Het on-
derdeel squash won Anno weer over-
tuigend met 21-9 zodat er met gelijke 
stand aan het tennis werd begonnen. 
Maar ook op dat onderdeel is Anno de 
sterkere speler en hij won verdiend de 
eerste plek en veel punten voor zijn 
ranking, zodat hij het volgende toernooi 
in de C-klasse moet deelnemen.

Voor meer informatie over deze veelzij-
dige sport zie www.racketlon.nl
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Zaterdag 7 maart j.l. vertrokken we met 
6 personen naar Nijkerk om daar een 
dagje lekker te badmintonnen. 

Onze BVP-Nijkerkers (Ron en Paul) 
stonden ons al op te wachten in de hal. 
Voor hen een thuiswedstrijd, maar dan 
toch een tikkie anders.

’s Morgens werd er gespeeld in 5 poules 
van 5 teams. De BVP’ers waren niet bij 
elkaar ingedeeld, dus het onderlinge 
gevecht moet maar op onze clubkampi-
oenschappen.

We kwamen veel bekenden tegen uit 
de competitie: Lelystedelingen, Dron-
tenezen en natuurlijk Niekarkers. Er was 
ook wel wat verschil in spelniveau, maar 
iedereen hield rekening met elkaar. Na-
dat ieder team 4 partijen had gespeeld 
werd er een nieuwe indeling gemaakt 
op basis van de uitslagen. De nummers 

1 belanden in 2 poules van 3, de win-
naars van deze 2 poules speelden tegen 
elkaar om de 1e en 2e plaats. Ook de 
nummers 5 belanden in 2 poules van 3 
enz. Hierdoor kwamen de niveaus beter 
bij elkaar. Dit resulteerde in veel 3-set-
ters in de middag.

Tot de finales hebben we het niet ge-
schopt, iets met puntensaldo…… Maar 
we hebben heerlijk gespeeld en veel 
gelachen. We moesten wel de verlot-
ing afwachten, iemand had zijn zinnen 
gezet op een Boeddha beeld…. Maar 
we gingen zonder beeld naar huis. We 
waren van onszelf al ‘zen’ genoeg… of 
toch niet?

Met 6 partijen in de benen gingen we 
rond 18.30 uur weer richting huis. 

Onze conclusie was: volgend jaar weer! 
Wie durft er mee?

A+B Mixtoernooi in Nijkerk
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Kopij inleveren voor

201515 mei
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2014- 2015

 Vergadering Kopij Uitkomen
Mei – Juni 12-05-2015 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
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