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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, mei 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 2015:

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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Van de voorzitster
Voor u ligt de laatste Nieuwsdropper van 
seizoen 2014-2015…. 

Het laatste seizoen dat Henk Beijert 
onze trainer was. Zijn bericht dat hij gaat 
stoppen, moesten we even verwerken. 
Het is heel bijzonder dat Henk al 13 jaar 
de trainingen bij onze club verzorgt. Dat 
is een heel lange periode, dat realiseer 
je je eigenlijk niet. Tot het moment van 
afscheid. Henk, je was gedreven en be-
trokken, bereidde al je trainingen goed 
voor, je gaf training op alle niveaus. 
Je laat een goed gezonde club achter. 
Henk, we zullen je missen!

Het bestuur is ondertussen op zoek 
naar een nieuwe trainer. Onze oproep 
staat op de website en op de site 
van de Bond. Bedoeling is dat we in 
september van start kunnen met een 
nieuwe trainer. Ik heb er goede hoop op 
dat dat gaat lukken.

De invulling van de competitieteams 
voor jeugd en senioren is vrijwel afge-
rond. Vier jeugdteams en vier senio-
renteams zijn ingeschreven voor het 
volgende seizoen. Over de samenstel-
ling van het eerste team wordt nog 
nagedacht. 

In deze Nieuwsdropper staat de agen-
da voor volgend seizoen. De laatste 
speeldatum voor dit seizoen is 25 juni. 
Meteen daarna is de Puttense Sport-
marathon, waarbij onze vereniging het 
onderdeel badminton verzorgt. Op don-
derdag 27 augustus begint de eerste 
training weer. 

Ik wens iedereen een goede vakantiepe-
riode toe!

Marette Zwamborn







7http://www.badmintonputten.nl

3e PSM ... Tellers gezocht
Eind juni is het zo ver, de derde editie 
van de Puttense Sportmarathon. De 
inschrijving is inmiddels gesloten en er 
doen dit jaar 14 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. 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.puttensesportma-
rathon.nl

Badminton staat gepland op zaterdag 
27 juni 2015, 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 
sportieve, gezellige sfeer te creëren en 
goed georganiseerd voor de dag te ko-
men. 
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).

Het bestuur
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O.P.A.

Verslag papier inzamel actie OPA zater-
dag 4 april door BVP

Zaterdag 4 april was de beurt aan 
Badminton Vereniging Putten om mee 
te doen met papier ophalen. Wij waren 
ingedeeld in de wijk Bijsteren. Hebben 
jullie ons gezien, of lag je nog te slapen?

Om 8 uur s’ochtends stonden we ge-
reed om met 2 vuilnis wagens de wijk 
in te gaan. We zijn Richard, Rob Betsy 
en ik. Ja je leest het goed voor het eerst 
stond een dame haar mannetje bij deze 
klus !
Nou ja mannetje …….. Met die frisse 
wind langs je gezicht hangend achterop 
de vuilniswagen, komt het er best op 
aan. Maar met al haar charme deed ze 
dat prima, ..........zolang je haar maar 
goed zit !! niet waar.

De regenachtige nacht die aan papier 
ophalen vooraf ging maakte het knap 
lastig, met zware pakken papierlangs de 
weg  en dozen die zo maar uit één kun-

nen vallen. Gelukkig bleef het tijdens het 
lopen droog en na de koffie pauze werd 
het eigenlijk best warm.

Kort voor 12 uur zat er ca. 8 ton pa-
pier in de 2 vuilnis auto’s. Voor ons zat 
toen de klus erop maar de chauffeurs 
moesten nog naar Harderwijk om al dat 
papier te lossen.

Dat we het nuttig was kon de pen-
ningmeester kort daarna te melden, er 
was een bedrag van ca. € 600 op onze 
rekening bijgeschreven. Een fantastisch 
resultaat en daarom dank aan Richard, 
Rob en Betsy !

Mocht je na het lezen van dit verslag 
enthousiast zijn geworen en ook eens 
mee willen doen, meldt je dan bij mij aan 
(rinus@badmintonputten.nl)
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Stem op onze vereniging en spek de kas!

De Rabobank Randmeren verdeeld in juni a.s. 50.000 euro over een aantal vereni-
gingen in de regio, waaronder Badmintonvereniging Putten.

Onder het motto Clubkascampagne kan iedereen die lid is van de Rabobank Rand-
meren tussen 1 en 14 juni a.s. via internet stemmen op maximaal 3 verenigingen. 
De Rabobank zal binnenkort haar leden hierover berichten, zie ook: 
https://www.raboportaal.nl/randmeren/clubkas-campagne/mainmenu/stemmen. 

Ook wij zullen de komende weken al onze eigen leden digitaal op de hoogte hou-
den van deze actie. Wij hopen dat iedereen die kan en mag stemmen ook daad-
werkelijk gaat stemmen en uiteraard zijn of haar stem uitbrengt op Badmintonver-
eniging Putten! En vraag ook je familie, vrienden, kennissen, buren etc. hetzelfde te 
doen! 

Wordt vervolgd op onze website (http://www.badmintonputten.nl), op Facebook 
(https://www.facebook.com/#!/pages/Badmintonvereniging-Putten/2181481516113
48?fref=ts)  en per email!

Dus let de komende weken goed op je email en 
stem op Badmintonvereniging Putten; hoe 

meer stemmen hoe meer geld het voor de 
vereniging oplevert.

Rabobank clubkas campagne

www.badmintonputten.nl
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Tankstation ‘De Roos’ in Putten heeft 
een schenksysteem ingevoerd. 

Per tankbeurt schenk De Roos 1 cent 
per liter aan een doel, dat jij bepaalt. Dat 
kan een landelijk goed doel zijn, maar 
ook een lokaal muziek-, sport- of cultu-
urvereniging. Na het afrekenen kunt u op 
een tablet op de balie uw keuze maken. 
Tweemaal per jaar maakt ‘de Roos’ het 
totaal gespaarde geld over naar jouw 
gekozen doel. Badmintonvereniging 
Putten heeft zich sinds kort ook aange-
meld. 

Gaat u tanken bij ‘De Roos’, doneert u 
dan aan BVP?

Actie 'tank en schenk' van de Roos

... om alvast te noteren:        

Laatste speelavond dit seizoen: 25 juni 2015

Eerste speelavond na zomervakantie: 27 augustus 2015

Startzaterdag competitieteams senioren: zaterdag 5 september 2015

Oefenwedstrijden competitieteams senioren: zaterdag 12 september 2015 in Putten

Clubkampioenschappen senioren: zaterdag 12 maart 2016

Team Toernooi (ook voor jeugd): zaterdagmiddag 16 april 2016

Vriendentoernooi: vrijdagavond 20 mei 2016

Belangrijke data ...
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Zaterdag 18 april 2015 werd het 3e 
Team Toernooi gespeeld. Dit gezel-
ligheidstoernooi is bedoeld voor zowel 
jeugd als senioren, lid van de vereniging 
of geen lid. 
15 teams van 2 personen hadden zich 
ingeschreven met fantastische namen 
als: FC Mand (Ian en Jort), Hamtastique 
(Maarten en Geert-Jan), the Winners (Jip 
en Wanda), Speedy’s (Thomas en Brian),  
BaM! (Bart en Marin), Veranie (Vera en 
Sjanie) en Joem (Joanne en Emmeline). 
Er zijn 3 poules gemaakt: jeugd BVP, 
gemengd (jeugd/sen/wel-niet BVP) en 
senioren. Iedereen speelde 5 partijen 
en 5 minuten rust tussen de partijen om 
even op adem te komen.

Bij de jeugd BVP hadden zich 3 teams 
ingeschreven (waar was de rest???), 
zodat deze teams nog een keer gehus-
seld werden zodat ze in een andere 
samenstelling nogmaals partijen tegen 
elkaar speelden. 
Daarna volgde de prijsuitreiking voor de 
1e prijs en een aanmoedigingsprijs in 
iedere poule. De prijzen varieerden van 
chocolade tot Donald Duck tot bodylo-
tion of mini-basket met mini-bal.

Sommigen grepen net naast de prij-
zen… volgende keer beter! Anderen pro-
beerden van te voren van de organisatie 
los te peuteren aan welke voorwaarden 
er voldaan moest worden om een prijs 
te winnen… niet gelukt! De organisatie 
betreurt het wel een beetje dat zoveel 
prijswinnaars kozen voor de choco-
lade…. Wat overbleef was bedoeld voor 
eigen consumptie van de organisatie!

De 1e prijswinnaars zijn geworden: 
Ian Koster van team FC Mand
BaM! (Bart en Marin) 
FairPlay (Ilva en Gerard). 

Daarna was er een periode van gevaar 
in de sporthal: speedmintonnen met 
speedminton/squashracket en een 
hele snelle, zware shuttle. Tot slot had 
de jeugd nog energie genoeg om even 
voetballen. De ‘oudjes’ waren toen al 
verdwenen richting de kleedkamers of 
huis. Om 17.00 uur moest de organisatie 
de jeugd de sporthal uit jagen! Iedereen 
bedankt voor de sportiviteit en gezellig-
heid. Tot volgend jaar!

Denise Geurts en Bea Maarseveen

3e Team Toernooi
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Junioren Senioren

Mei 2015

30 zaterdag Vrijwilligersuitje

Juni 2015

25 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

26 27 24 uur 17.00 - 17.00 uur:
3e Puttense Sportmarathon
Badminton 9.30-12 uur
Putter Eng

Juli 2015

02 09 16 23 30 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Augustus 2015

06 13 20 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

27 donderdag 19.00 - 20.15 uur
Start trainingen

Vanaf 20.20 uur vrijspelen

20.20 - 21.00 uur:
training vervolg 18+ cursus 
en gevorderde recreanten

21.00 - 22.00 uur: 
training competitiespelers

September 2015

05 zaterdag 10.00 - 12.00 uur:
Startdag competitiespelers*

Kalender
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Junioren Senioren

September 2015

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

14 week 38 Start competitie Start competitie

Oktober 2015

22 donderdag
herfstvakantie

Vrienden/vriendinnen
instuif

Instuif

December 2015

03 donderdag Sinterklaas Taaitaai Toernooi

24 31 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Januari 2016

07 donderdag Nieuwjaarstoernooi

24 week 3 Einde competitie Einde competitie

Februari 2016

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

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine

25 donderdag
Voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen 
Instuif
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Junioren Senioren

Maart 2016

03 10 17 24 31 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

12 zaterdag 9.00 - 17.00 uur:
Clubkampioenschappen 
(ook voor recreanten!)

April 2016

16 zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Team Toernooi

14.00 - 17.00 uur
Team Toernooi

28 donderdag Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen 
Instuif

Mei 2016

05 donderdag
Hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

20 vrijdag 19.00 - 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2016

23 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

* onder voorbehoud van reserveren zaal
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Jeugdpuzzel 5, Letterpuzzel
De oplossing van jeugdpuzzel 3, Woord-
zoeker was: SCOOTER.
Deze puzzel is gewonnen door Bart v.d. 
Horst. 
De winnaar werd beloond met een bon 

van de Bruna ter waarde van 5 Euro.
Veel plezier ermee!

Letterpuzzel

Vul onderstaande puzzel in. Het ant-
woord vind je van boven naar beneden 
en bestaat uit de eerste letters van de 
12 woorden. Alle woorden eindigen met 
een T. Het woord heeft iets te maken 
met lekker weer en vakantie.

1 T

2 T

3 T

4 T

5 T

6 T

7 T

8 T

9 T

10 T

11 T

12 T

1. lichaamsvocht
2. anders dan anderen
3. daarna
4. gesloten
5. begin van een wedstrijd
6. geroosterd brood
7. bruine plek op metaal
8. gevoel van vrees
9. niet geraakt
10. zin in drinken
11. komisch duo: ….. en Bobby
12. deel van een etmaal waarin het  

donker is

Schrijf het woord + je naam op een 
briefje en lever dit voor 11 september 
2015 in bij Bea (per e-mail mag ook naar 
bea.maarseveen@hetnet.nl). Wie weet 
ben jij dan degene die de kadobon van 
de Bruna t.w.v. € 5,-- wint!
Heel veel plezier met puzzelen en een 
hele fijne vakantie!!!        Evelien de Jong
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Instuif meivakantie

Extra puzzel: Welke 2 jongens verstoppen zich achter het wandrek rechts???





23http://www.badmintonputten.nl

Verjaardagskalender

Jarige Senioren

Juni
11 Rinus Blankestijn
19 Magchiel van den Berg
27 Froucke Kemper

Juli
07 Lili Xin
11 Ilse Krol
16 Paul Alfrink
20 Rob Vonk

Augustus
10 Albert van der Horst
22 Peter Barnes
28 Ancella Posthuma
28 Vera Grift
29 Corrie Bokhorst
30 Rieneke Pieper
31 Matthijs Noteboom

September
10 Wencke Smink
16 Odenize dos Santos Fraz

as

23 Jeanet van den Akke
r

30 Betsy Toes

Jarige Junioren

Juli
01 Kevin Polhoud
02 Ilse Bakker
14 Jaimy Markus
17 Lianne Veldhuizen
23 Geert-Jan v.d. Ham
24 Romy Markus
26 Alexander Ykema

Augustus
01 Tijmen van Es
25 Jort Baremans

September
09 Janine Esveld
09 Richard van Huizen
28 Tatjana van Beek
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Clubkampioenen jeugd
De jeugdleden van de Badminton Ver-
eniging Putten hebben via onderlinge 
wedstrijden gestreden om clubkampi-
oen 2015 te worden. Teamgenoten en 
vrienden streden sportief met elkaar 
om de winst. Winst en vreugde, als ook 
verlies en teleurstelling, waren zichtbaar 
tijdens de wedstrijden. 

In de dames poules werd de einduitslag 
bepaald door de poule wedstrijden. Bij 
de heren waren er teveel deelnemers 
om per leeftijdscategorie in één poule te 
spelen. Daardoor werden er kruisfinales 
en een finale gespeeld. Soms werd er 
met minimaal verschil in 2 sets gewon-

nen, maar vaak kwam er een 3-setter 
aan te pas. De clubkampioenen van 
2015 zijn:

Dames tot 10 jaar: 
1e Luna Rooze
2e Tatjana van Beek

Dames 10 jaar: 
1e Ilse Bakker
2e Lianne Veldhuizen

Dames 11 jaar en ouder: 
1e Margriet van Deuveren
2e Desirée van Deuveren

Dames 17-18 jaar: 
1e Shi Jie Huang
2e Vera van der Lei

Heren 11-12 jaar: 
1e Brian van de Vliert
2e Maarten van den Ham
Heren 13-14 jaar: 
1e Jort Baremans
2e Justin v.d. Koot

Heren 15 jaar en ouder: 
1e Gert Hop
2e Joël van der Horst

Bovenstaande tekst hebben jullie moge-
lijk in de krant gelezen. Kort en bondig.
Wat je nu niet kunt lezen is dat het een 
heel gepuzzel was om alle partijen in 
4 avonden gespeeld te krijgen en hoe 
goed iedereen daar aan mee heeft ge-
werkt. Wie geen wedstrijd te spelen had, 
kon zich prima vermaken op het mid-
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Iedere donderdag, voor uitzonderingen zie kalender
Start 27-8-2015

19.00 – 20.15 uur jeugd, 9 velden
20.20 – 21.00 uur vervolg 18+ cursus / gevorderde recreanten, max. 4 velden
   aanmelden via e-mail: info@badmintonputten.nl  
21.00 – 22.00 uur senioren competitie spelers, 4 velden

Trainingen '15/'16

denveld. Petje af voor de spelers en de 
jeugdbegeleiders! 

Om alle partijen gespeeld te krijgen, is 
er afgeweken van de standaard pun-
tentelling tot 21 per set. De wedstrijden 
werden gespeeld in 2 sets tot 11 punten 
(geen 2 verschil). Hierdoor werden de 
partijen flitsend snel en de verschillen 
klein. Bij een aantal categorieën waren 

er 2 poules. Op de laatste avond werden 
door deze poules spannende kruisfina-
les en finales gespeeld om 2 gewonnen 
sets tot 11 punten

Foto’s zijn te vinden op onze website: 
www.badmintonputten.nl

Namens de jeugdbegeleiders,
Bea Maarseveen
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Senioren

S1  1e kl.
René Gerrietsen
Cees Ruiter
Ilva Kemper
Mylene Mosterd 

S2  2e kl.
Albert v.d. Horst
Henk v.d. Berg
Evelien de Jong
Risanka v.d. Horst

S3  4e kl. 
Harald Kemper
Paul Alfrink
Bea Maarseveen
Jeannet van de Akker

S4  4e kl.
Frans van Dam
Richard v.d. Bosch
Wencke Smink
Caren Rooze

Competitieleiding
Thea Smink, 
Tel: 0341 357120
Email: thea@shssystems.nl

Junioren

J4:  gemend, 2e klasse, <14 jr
Mirjam Arissen
Ilse Bakker
Ilyana Guliker
Evan Dokter
Mark Mitrovic

J3: Jongens <13 jr, klasse 1
Jip v. Eck
Alexander Ykema
Sydney Marcus
Thomas v.d. Mheen
Brian v.d. Vliert

J2: Jongens <15 jr, klasse 1
Geert-Jan v.d. Ham
Maarten v.d. Ham
Bart v.d. Horst
Ronald v. Diepen
Dion Marcus

J1: Jongens <17 jr, klasse 1
Richard v Huizen
Kelvin vd Koot
Corné vd Pol
Joël vd Horst
Gert Hop

Competitieleiding
Bea Maarseveen
Tel: 0341 361020, 06 20773666
Email bea.maarseveen@hetnet.nl 

Competitieteams '15/'16
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Kopij inleveren voor

201511 september
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2015- 2016

 Vergadering Kopij Uitkomen
September – Oktober 08-09-2015 11-09-2015 24-09-2015
November – December 03-11-2015 13-11-2015 26-11-2015
Januari – Februari 05-01-2016 15-01-2016 28-01-2016
Maart – April 01-03-2016 11-03-2016 31-03-2016
Mei – Juni 10-05-2016 13-05-2016 26-05-2016

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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