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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, november 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

Ilse van de Burgwal
Jeugdbegeleiding

Jeannet van Donkersgoed
tel: (0341) 358130

Ilse Krol
tel: (0341) 356935

Bea Maarseveen 
tel: (0341) 361020

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 Donkersgoedr

mob: (06) 57271234
email: jeannetvandonkersgoed
 @hotmail.com
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Van de voorzitster
De tijd gaat snel, 2015 is alweer bijna voorbij. Voor mij persoonlijk is het een jaar 
geweest, waarbij ik me vaak heb afgevraagd: “Wat vind ik nou echt leuk? Wat vind 
ik belangrijk, waar ligt mijn kracht, waar krijg ik energie van?”

Bij badminton vind ik het vooral leuk, om lekker te trainen of een goede partij te 
spelen. Maar net zo belangrijk is sfeer: een groet, een vraag hoe het gaat, volgende 
potje samen spelen? En daarnaast ook het bestuurswerk, dat geeft ook voldoening. 
Gelukkig maar. 

Nu ik dit schrijf, bedenk ik dat dit ook de drie belangrijkste dingen zijn voor de 
vereniging: de sport zelf, de sfeer, en de organisatie er om heen. Bij een goed func-
tionerende vereniging draagt iedereen daaraan bij, ieder vanuit zijn eigen kracht. 
Sporten, sfeer en samenwerking. Zeg maar, 3S dus. 

Zo ken ik er nog wel een paar…
•	 K3:	net	nieuw	gekozen!
•	 3P:	people,	planet,	profit,	de	uitgangspunten	van	duurzaamheid
•	 T3:	het	Taai-taai-toernooi,	het	beruchte	sinterklaastoernooi	van	BVP
•	 3S:	sporten,	sfeer	&	samenwerking,	een	goede	basis	voor	elke	vereniging

Ik	wens	jullie	allemaal	fijne	feestdagen,	en	heel	veel	3S	voor	2016!

Marette Zwamborn
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Knutselen

Jeannet en Bea hebben in de herfst-
vakantie een superleuke middag ge-
organiseerd!	Je	kon	een	knutselwerk	
maken. Je kreeg een schilderdoek, 
servetten, lint, Krijtverf, magneetverf en 
wat kleine leuke spulletjes die je erop 
kon plakken.

Zo ging je het doen:
1. Je moest eerst de servetten op 

het schilderdoek plakken daarna 
droogde je de servetten met een 
föhn.

2. Dan plak je de linten op de randen 
van de servetten.

3. Je kon ook krijtverf en magneetverf 
erop schilderen.

4. Tot slot kon je met de kleine leuke 

spulletjes je schilderij mooier maken.
En onze prachtige schilderijen waren 
klaar!

Als laatste kreeg je ook nog een zakje 
chips en wat drinken en de superleuke 
middag was helaas afgelopen.

Jullie moeten zoiets vaker organiseren 
Jeannet	en	Bea	het	was	super	leuk!

Gemaakt door Michelle
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Basiscursus badminton 18+
Op donderdag 14 januari 2016 begint 
de basiscursus badminton voor 18+. 
De cursus duurt vier maanden en loopt 
tot en met april 2016. De kosten zijn € 
37,50, badmintonrackets zijn beschik-
baar. De cursus start op donderdag 
avond om 20.20 uur, onder leiding van 
onze trainster Ilse van de Burgwal. 

De cursus is bedoeld voor iedereen 
vanaf circa 18 jaar, die het leuk vind 
om te badmintonnen. Tijdens de cur-
sus worden de slagen van het bad-
minton aangeleerd, zoals de clear, lob 
en smash. Ook tactiek en positiespel 

komen aan de orde. Daarnaast is volop 
gelegenheid voor het spelen van par-
tijtjes met cursisten onderling en met 
andere leden van de vereniging. Doel 
is dat alle cursisten aan het einde van 
de cursus, eind april, een goede partij 
badminton kunnen spelen. Instroom bij 
de reguliere trainingen van de vereniging 
is dan mogelijk. We hopen veel nieuwe 
senior	leden	te	gaan	ontmoeten!

Opgeven of meer informatie via  info@
badmintonputten.nl. Zie ook www.bad-
mintonputten.nl.
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Hoe gaat het met de jeugdteams zo 
halverwege de competitie? Op onze 
website www.badmintonputten.nl is van 
ieder team informatie te vinden. Wil je 
nog meer info, dan is zoeken op www.
toernooi.nl een leuk klusje.

Jeugdteam 4 is een nieuw team dat dit 
jaar voor het eerst speelt: Mirjam, Ilse, 
Evan en Mark, en invalster Luna. Alle 
begin is moeilijk, dat blijkt maar weer. 
Maar er zit zeker vooruitgang in het 
spel en ondertussen maakt iedereen 
meer punten in de partijen dan bij de 
eerste wedstrijd. Mark is op dit moment 
topscoorder van het team. Door in zijn 

single tot 2x toe een 3-setter te winnen 
heeft het team 2 punten gescoord. Goed 
blijven trainen en elkaar aanmoedigen 
en aanwijzingen geven wanneer dat 
mag. En vooral plezier hebben met 
elkaar	en	in	het	badmintonnen!

Jeugdteam 3 bestaat uit jongens die al 
een tijdje met elkaar competitie spelen: 
Jip, Sydney, Thomas, Brian, en Alexan-
der. Dat was te zien in de uitslagen: alles 
gewonnen met 8-0. Totdat………….. 
ze Veenendaal J4 tegenkwamen. Daar 
verloren ze van met 7-1. Maar als je dan 
naar de partijen kijkt dan blijkt dat er wel 
6x een 3-setter is gespeeld, die helaas 
zijn verloren. Brian zorgde voor het 
punt voor Putten. Wat een spannende 
uitwedstrijd	moet	dat	zijn	geweest!

Jeugdteam 2, Ronald, Geert-Jan, 
Maarten, Bart, Dion en invaller Ian, is 
ingedeeld in een zware poule:  Met 5 
wedstrijden gespeeld staan zij op de 
5e plek. Echter maar 1 puntje achter de 
nummer 4 van de poule. Wie weet kun-
nen ze in de 2e helft van de competitie 
nog wat omhoog in de poule.

Jeugdteam 1 bestaat uit ervaren com-
petitiespelers, maar zij zitten in een (te) 
hoge leeftijdspoule ingedeeld: Gert, 
Joël, Richard, Kelvin, Corné en invaller 
Jort. Zij laten zich echter niet uit het veld 
slaan en staan prachtig in de midden-
moot. Op zaterdag 2-1-2016 spelen zij 
hun laatste competitiewedstrijd thuis 
van dit seizoen. Ook Senioren 1 en 2 
moeten op deze ‘prachtige’ dag een 

tussenstanden jeugdcompetitie
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wedstrijd spelen. Kom hen aanmoedi-
gen!

Niet vergeten de wedstrijdverslagen 
naar Marette te sturen: voorzitter@bad-
mintonputten.nl. Met een beetje geluk 
kom	je	dan	in	de	krant!	En	als	iemand	
er een leuke teamfoto/wedstrijdfoto bij 
heeft gemaakt, stuur die dan ook mee.

De complimenten aan alle spelers, 
invallers	en	ouders.	Het	loopt	gesmeerd!	
Tot nu toe (klop-klop) nog niemand vlak 
voor een wedstrijd uitgevallen door 
ziekte. Als iemand niet kan spelen, dan 
wordt het keurig op tijd gemeld. Er zijn 
altijd invallers beschikbaar en ouders 
zijn bereid een handje te helpen. De 
sfeer is goed en iedereen doet zijn best. 
You’re	great!

Ook een bedankje richting onze 4 
Maatschappelijke Stagiaires: Mirko, 
Ronald, Kelvin en Richard. Zij helpen 
bij het coachen van de jeugdteams. 

Tenminste… als ze zelf geen wedstrijd 
hebben.	You’re	great	too!

Mocht er toch iets zijn wat je graag wilt 
bespreken, als jeugdspeler of als ouder 
van een jeugdspeler, meld dit dan s.v.p. 
In overleg kan er gekeken worden wat 
de  mogelijkheden zijn om iets op te los-
sen. Heel veel plezier bij de 2e helft van 
de	competitie!

Hartelijke groet, 
Bea Maarseveen, competitieleiding 
junioren





13http://www.badmintonputten.nl

Hallo lieve badminton vrienden,

De laatste tijd is het weer nat en koud. 
Op zich jammer, want warm zomerweer 
met zon en terras blijft toch erg lekker. 
Nu zitten we in een transitie naar natuur-
lijk een mooie winter. Voor de binnen-
sporter is dit wel lekker. Natuurlijk, op 
de	fiets	of	brommer	naar	de	hal	is	even	
afzien. Maar eenmaal binnen verlang 
je er niet meer naar om naar buiten te 
gaan.

Deze periode is ook altijd leuk om de 
dingen die gaan komen. Zullen Sint en 
Piet dit jaar onze vereniging een bezoek 
brengen? En zo ja, wat hebben ze voor 

ons in petto? Zo bleek dat frisbeeën, of 
zoals het in Voorthuizen heet discgolfen, 
een hobby van Sinterklaas is. En daar 
was die nog goed in ook. Dat zal nu met 
de Pietenronde vast een onderdeel zijn. 
Kijken of Ron van de Sint kan winnen. 

De Pieten bleken van de zomer ook nog 
behoorlijk te kunnen zingen. Met een 
eigen lied nog wel. Dit waren natuurlijk 
twee rijmpieten, anders kan dat niet. 

Ik smeer de keel vast en oefen de be-
staande liedjes nog eens. Tot horens in 
de kantine.

groeten Bep

Bep Badminton

Op donderdag 7-1-2016 speelt de jeugd op de trainingsavond een
‘Happy New Year Mixtoernooi’

Inschrijven	niet	nodig,	wie	komt	doet	mee!

Happy New Year Mixtoernooi
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Vanaf 14-01-2016 start er weer een 18+ 
cursus voor mensen die kennis willen 
maken met badminton, maar ook voor 
recreantleden die hiervoor belangstel-
ling hebben. Graag z.s.m. aanmelden 
via info@badmintonputten.nl of in de 
sporthal.

Dit jaar spelen er 3 teams voorjaarsom-
petitie (VJC). Dat betekent dat er 2 of 3 
velden op de donderdag in de periode 
februari t/m april in gebruik zijn voor 
wedstrijden. 
Kom gezellig eens kijken bij de wedstrij-
den, wie weet wil je volgend jaar ook 
meedoen!

Voor de Seniorenteams 1 en 2 is het 
belangrijk om te blijven trainen, aan-
gezien zij 1e en 2e klasse competitie 
spelen. Deze teams gaan aansluitend 
aan de basiscursus trainen t/m april. In 
mei zal de training naar voren schuiven: 
van 20.20 – 21.20 uur. Deze training is 
ook geschikt voor (gevorderde) spelers 
en VJC-spelers die op die avond geen 
thuiswedstrijd hebben. Graag aanmel-
den als je belangstelling hebt: info@
badmintonputten.nl of in de sporthal.

Alle trainingen worden verzorgd door 
Ilse van de Burgwal. 
Heb je vragen of speciale trainingsver-
zoeken:	vraag	het	Ilse!

Trainingsschema:

20.20 – 21.00 uur:
18+ cursus (basiscursus=ledenwerfactie, 
ook instroom vanuit recreanten mogelijk)
vanaf 15 januari t/m april 2016, vanaf 
21.00	uur	‘vrij	spelen’.	Aanmelden!

20.20 – 21.20 uur:
Mei 2016: Senioren S1 en S2 + belang-
stellenden (gevorderden en VJC-spelers)

21.00 – 22.00 uur:
Januari 2016: senioren competitiespe-
lers (S1, S2, S3 en S4) 
Februari t/m april 2016: Senioren 1 en 
2 + belangstellenden (gevorderden en 
VJC-spelers).	Aanmelden!

Heb je vragen of opmerkingen? We 
horen	ze	graag!

Namens het bestuur,
Bea Maarseveen

Senioren trainingen 2016
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Junioren Senioren

December 2015

03 donderdag Sinterklaas 21.00 - 21.40 uur
Triple-T Toernooi 
(TaaiTaaiToernooi)

24 31 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Januari 2016

07 donderdag Happy New Year 
Mixtoernooi

14 donderdag 20.20 - 21.00 uur 
Start 18+ cursus 

24 week 3 Einde competitie Einde competitie 

25 week 4 Start Voorjaarscompetitie 
(VJC)

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

18+	cursus	na	afloop	ALV

25 donderdag
Voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

21.00 uur – 21.40 uur 
Tossen penningen 
Instuif

Maart 2016

03 10 17 24 31 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

Kalender
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Junioren Senioren

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

21.00 - 21.40 uur 
Tossen penningen 
Instuif

Mei 2016

05 donderdag
Hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

08 week 18 Einde Voorjaarscompetitie

20 vrijdag 19.00 - 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2016

23 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen
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In de herfst vakantie werd er een leuk 
toernooi voor de ouders en kinderen 
georganiseerd. 

De opkomst aan het begin van de avond 
was groot, wat natuurlijk leuk was voor 
het toernooi. De avond begon met een 
uitleg door de Stage-lopers over de 
spelregels en de manier waarop de 
indeling van de velden werkte. 

Na teams te hebben gevormd kwam het 
kaarten uitdelen, die aangaven waar je 
spelen moest. En toen kwam het leuke, 
het badmintonnen. Terwijl er hier en daar 
wat foto’s werden geschoten, brandde 
de strijd om de meeste overwinningen 
los. Zelfs toen er halverwege de avond 

2 laatkomers binnen kwamen stopte de 
strijd niet, ze konden gewoon meedoen 
vanaf de 2de ronde. 

Toen	de	laatste	wedstrijd	afgefloten	
werd, werden de punten geteld. De 
conclusie werd getrokken dat 2 teams 
gelijk stonden. 

Na de standen te hebben bestudeerd 
is de conclusie getrokken dat het Team 
van Brian en Jeanette er met de eer 
vandoor gingen

Ouder-Kind Toernooi
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Jeugdpuzzel 2, Kruiswoord
Jeugdpuzzel 5, is gewonnen door 
Lianne Veldhuizen. De winnares kreeg 
een bon van de Bruna ter waarde van 5 
Euro.

Veel	plezier	ermee!

Kruiswoord

Los de kruiswoordpuzzel op.
Als je alles hebt ingevuld noteer je de 
letters uit de grijze vakjes, deze vormen 
samen een woord. Maar let op, je moet 
nog wel even puzzelen, want ze staan 
niet in de goede volgorde

Horizontaal
  1.  water met zeep
  7. pad naar een garage
  8. mal
  9. zaadje in een vrucht
11. geweven vloerbedekking
13. vissersplaatsje
15. dameskleding
16. meisjesnaam
17. grote schenkbeker
19. draden vlechten
20. vrouw die in een klooster woont
21. schep eten
23. een bad nemen
25. groep wielrenners

Verticaal
  2. vogelproduct
  3. griezelig
  4. eerste minister
  5. klein, puntig baardje
  6. Oude Testament (afk.)
  9. vruchten van een boom halen
10. schetsen
12. honderd vierkante meter
14. kostuum
18. peervormige vrucht
21. grote gang in een huis
22. soort hoofddeksel
23. geluid van een schaap
24. noordoost (afk.)

Is het je gelukt?
Schrijf dan dit woord op een briefje met 
je naam erop en lever dit vóór 15 januari 
2016 in bij Bea (of per e-mail naar bea.
maarseveen@hetnet.nl).

Succes	en	veel	puzzelplezier!		Evelien	
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Verjaardagskalender

Jarige Junioren

December:
11 Marylinn van Vliet
15 Brigitte van Vliet
24 Bart van der Horst
29 Mark Mitrovic

Januari:
02 Ronald van Diepen
12 Gert Hop
16 Corné van de Pol
20 Brian van de Vliert
21 Thomas van de Mheen
24 Joël van der Horst

Jarige Senioren

December
01 Stephan Smink
18 Harald Kemper
25 Jeroen van de Berg

Januari
01 Mylène Mosterd
14 Henk van den Berg
17 Ron Nijdam
20 Sjanie Huang
21 Jan van de Ruitenbe

ek
21 Wim Gijsbertsen
23 Ming Huang
24 Evelien de Jong
27 Karin Kampert
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TaaiTaaiToernooi
Voor senioren,

 op donderdag 3-12-2015,
 van 21.00 – 21.40 uur

4 rondes van 10 minuten
Wie is de ‘taaiste’ badmintonner van BVP?

Triple T-Toernooi
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Zaalvoetbaltoernooi
Op de 24ste van oktober organiseerden 
de stagelopers van de BVP een leuk 
voetbaltoernooitje voor de jeugdleden 
die geïnteresseerd waren. 

Na het vormen van de teams werd 
besloten om een halve competitie te 
maken met 5 teams, jammer genoeg 
kwamen 2 van de heren niet opdagen 
en moest er een nieuw plan verzonnen 
worden. De leden van de organisatie be-
sloten snel om van twee velden een te 
maken en 4 tegen 4 te spelen. Er moest 
dus ook nog naar de Plus gereden 
worden voor extra prijsjes. Dit was snel 
geregeld en inmiddels was het voetbal 
alweer in volle gang. 

Er werden aan de lopende band Goals 
gescoord en de beide Teams eindigden 
ongeveer gelijk. Over het algemeen dus 
een leuk uurtje op de zaterdagmiddag 
besteed, en nog gezond bewogen ook. 

Na	afloop	doken	ze	gezellig	de	kantine	
in voor een drankje en de verloting van 
de	prijsjes,	4	chocolade	letters!
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Kopij inleveren voor

201615 januari
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2015- 2016

 Vergadering Kopij Uitkomen
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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