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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, 38e jaargang, mei 2016

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 2016:

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

Voor teamleden van seniorenteams in de 1e of 2e klasse geldt een 
extra veren shuttle bijdrage van € 30.00 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

Harald Kemper
tel: (06) 22015292
email: voorzitter
  @badmintonputten.nl

Penningmeester
Ilva Kemper

tel: (06) 52185944
email: penningmeester
  @badmintonputten.nl

Secretaris/Ledenadministratie
Bea Maarseveen

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

Algemeen lid
Marette Zwamborn

tel: (0341) 361205
email: marette

  @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: (06) 57271234

Ilse Krol
tel: (0341) 356935

Bea Maarseveen 
tel: (0341) 361020

Karin Kampert
tel: (06) 17847949

Froucke Kemper
tel: 

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

Marette Zwamborn
tel: (0341) 361205
email: marette

  @badmintonputten.nl
Redactie Nieuwsdropper/Website

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

Advertenties
Jeannet van Donkersgoed

mob: (06) 57271234
email: jeannetvandonkersgoed
 @hotmail.com
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Van de voorzitter
Vrienden, kennissen en buren

Beter een goede buur dan een verre 
vriend luidt het spreekwoord. Dat wordt 
maar weer eens bewaarheid in de 
samenwerking met onze buren; bad-
mintonvereniging Vale Ouwe in Ermelo. 
De afgelopen maanden zijn een aantal 
van onze competitiespelers op maan-
dagavond bij Vale Ouwe gaan spelen en 
trainen. Dat werd en wordt door de le-
den van Vale Ouwe zeer op prijs gesteld. 
Ook in de maand juni zijn op de maan-
dagavond (v.a. 20.00 uur sporthal Triade) 
onze seniorleden van harte welkom. En 
het ziet er naar uit dat na de zomer deze 
samenwerking zal worden voortgezet.

Zomer? Het leek in april en mei nog ver 
weg met koud weer en hagel. Toch staat 
de zomer voor de deur; tijd voor evalu-
atie van het afgelopen seizoen en een 
vooruitblik op het komende seizoen. 
Terugkijkend; er hebben weer veel 
activiteiten plaatsgevonden voor zowel 
jeugd als senioren. Daarnaast mochten 
we een nieuwe trainster verwelkomen, 
in de persoon van Ilse van de Burgwal. 
Elke week was de sporthal vol met 
jeugdspelers (er is zelfs een wacht-
lijst). Vier jeugd teams en vier senioren 
teams speelden in de regiocompetitie; 
drie senioren teams deden mee aan de 
voorjaarscompetitie. Kortom een goed 
seizoen. 

Vooruitkijkend ziet het er ook goed uit; 
waarschijnlijk starten na de zomer in 
de regiocompetitie vier jeugd teams en 

drie senioren teams. We hebben een 
groep enthousiaste vrijwilligers voor 
tal van taken en er staan wederom een 
groot aantal activiteiten op de agenda. 
Daarnaast wordt er nagedacht of en hoe 
we de digitale technieken beter kunnen 
inzetten voor de communicatie binnen 
de vereniging. De goed functionerende 
groeps-app van senioren die op maan-
dag in Ermelo trainen is daar een eerste 
voorbeeld van. Ongetwijfeld zullen er in 
de nabije toekomst meer van dit soort 
initiatieven volgen.

En als het dan de komende maanden 
(hopelijk) echt zomer wordt, ga je wel-
licht op straat, of op de camping, of op 
het strand een shuttletje slaan. Voor niet 
leden is dat vaak de eerste kennisma-
king met de badmintonsport. Onze ver-
eniging kan er nog wel een paar leden 
bij hebben, vooral senioren. Dus maak 
van de zomer je vrienden, kennissen en 
buren enthousiast voor badminton en 
neem ze eind augustus mee naar onze 
vereniging!

Harald
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4e PSM... tellers gezocht
Eind juni is het zo ver, de vierde editie 
van de Puttense Sport Marathon. De 
inschrijving is inmiddels gesloten en er 
doen dit jaar 18 senioren teams mee, 4 
meer dan vorig jaar. 

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 za-
terdag 25 juni 2015, van 9.00 – 
11.30 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 komen. 

Wie wil daaraan meewerken door 
partijen te komen tellen? Met 18 

teams hebben we 9 velden nodig, dus 
ook 9 tellers. Of wie is handig met de 
computer en wil achter de laptop de 
uitslagen bij houden?

Ook de jeugd vanaf ca. 15 jaar is van 
harte uitgenodigd om te komen helpen!

Graag z.s.m. aanmelden per e-mail:
secretaris@badmintonputten.nl of pen-
ningmeester@badmintonputten.nl

Namens het bestuur, Ilva en Bea
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4e TeamToernooi
Op zaterdagmiddag 16 april 2016 heb-
ben 15 teams het 4e TeamToernooi ge-
speeld. De organisatie van dit toernooi 
was in handen van Ronald van Diepen 
voor zijn Maatschappelijke Stage.

De teams werden ingedeeld in 3 poules 
van 4 teams (gemengd jeugd/senioren) 
en 1 poule van senioren. Naast de wed-
strijdjes was ook een spelcircuit opge-
zet, om ervoor te zorgen dat de jongste 
jeugd bezig gehouden werd terwijl 
ouders/broertjes/zusjes aan het badmin-
tonnen waren. Het was heel fijn om te 
zien dat iedereen rekening met elkaar en 
de tegenpartij heeft gehouden.

Na de poule wedstrijden werd er op ba-
sis van de resultaten een nieuwe inde-
ling gemaakt: 4 poules van 3 teams en 
de senioren poule wisselde van partner. 
In de tweede ronde telde ook het spel-

circuit mee in de score, en dat leverde 
verrassende resultaten op.

Uiteindelijk ging de jongste jeugd, die 
alleen het spelcircuit had gedaan, met 
een verdiende medaille naar huis. Daar-
naast ook nog 5 teams met een verdien-
de reep chocolade. Probeer op de foto 
maar te ontdekken wie dat waren….

Tot slot nog even speedmintonnen…. 
in het donker met speedlights….. altijd 
leuk!

Fijn dat jullie er waren. Tot volgend jaar.
Ronald van Diepen en Bea Maarseveen
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Sponsors bedankt!
De Rabobank sponsort elk jaar de 
verenigingen in de regio door de Rabo-
bank Clubkas Campagne. Leden van de 
Rabobank kunnen stemmen op vereni-
gingen. Dit jaar mochten we een bedrag 
van € 306,-- voor de club in ontvangst 
nemen. 

Tankstation De Roos sponsort vereni-
gingen met de actie Tank & Schenk. Aan 
de balie kun je na het afrekenen punten 
geven aan de club van je keuze. We 
kregen afgelopen halfjaar ruim € 45,--. 
Hartelijk dank voor de sponsoring!
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Trots op Ilse!
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

 
  

 

Ilse van de Burgwal: voor vijfde 
keer op rij Nederlands Kampioen! 

	  badmintonline
.nl@badmintonline

	  17	  apr.	  	  

NK	  AANGEPAST	  BADMINTON	  2016:	  Hattrick,	  ag
ainnnn,	  voor	  

@llsevdBurgwal	  #hegem
onie	  #para

badmintonpic.twitter.com
	  

	  	  Ilse	  van	  de	  Burgwal	  @llsevdBurgwal	  17	  apr.	  	  

Trots!!	  Voor	  de	  zesde	  keer	  op	  rij	  in	  alle	  drie	  de	  onderdelen	  

goud	  gewonnen	  op	  het	  NK	  para-‐badminton!	  	  
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Jeugdpuzzel 3, Anagrammen, is gewonnen 
door Thomas van de Mheen. De winnaar werd 
beloond met een bon van de Bruna ter waarde 
van 5 Euro. Gefeliciteerd!

Letterpuzzel
Deze puzzel bestaat uit allemaal worden met 5 
letters, eindigend met de letter L.
De eerste letters van de woorden vormen sa-
men een woord van een zomer zoals we die 
iedereen toewensen.

Ik wens jullie een hele fijne zomervakantie, heel 
veel puzzelplezier en vergeet niet de oplossing 
op tijd in te leveren (voor 16 september) bij Bea 
(bea.maarseveen@hetnet.nl).
om kans te maken op de prijs!

Evelien de Jong

Omschrijving 1 2 3 4 5

 1. warm en benauwd L

 2. holletje onder je arm L

 3. mist L

 4. eirond L

 5. muziekinstument met snaren L

 6. deel van het been L

 7. ondeugend kind L

 8. cijfer L

 9. instrument met toetsen L

10. plak je aan de muur in de badkamer L

11. wezen dat niet op de aarde bestaat L

12. deel van de vinger L

Jeugdpuzzel 5: letterpuzzel



14 Nieuwsdropper

Vriendentoernooi
Vrijdag 20 mei stonden er om 19:00 uur 
een heleboel bekenden en onbekenden 
gezamenlijk in de sporthal. Terwijl ie-
dereen aandachtig naar Henk luisterde, 
hij was tenslotte de spelregels van de 
avond aan het uitleggen. Keek ik eens 
rond naar de opkomst. Een heleboel 
bekende gezichten die wel vaker in deze 
setting in de hal te vinden zijn. Maar ook 
wat onbekende gezichten. Gezichten 
van “vroeger” en gezichten van: “die 
ken ik maar niet met racket en sportkle-
ding. Dat kan maar een ding betekenen, 
het vriendentoernooi is weer aan de 
gang.

Henk had de indeling op de deuren 
geplakt. Eén wedstrijdje spelen en één 
ronde rust. Als je dat vier keer hebt 
gedaan dan blijkt dat die ronde rust zo 
gek nog niet is. Want ja, ze noemen het 
’t vriendentoernooi, maar vriendelijk 
overspelen is er niet bij. Badmintonnen 
blijkt eigenlijk behoorlijk inspannend. 
Gelukkig is er halverwege een pauze. 
Dan kon je bij Ilva en lekker kopje koffie 
of thee scoren. 

Er waren ook wat banen open voor de 
echt fanatiekelingen, hier konden gele-
genheidswedstrijdjes worden georgani-
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seerd voor misschien wel gelegenheids-
vrienden. Soms werden de vrije banen 
gebruikt om nog eens de spelregels 
door te nemen. Al die lijnen op de vloer 
maken het er niet makkelijker op.

Na een avond van lekker shuttles slaan 
was het slot van het toernooi in de kan-
tine. Hier werden de winnaars bekend 
gemaakt. 

De eerste winnaar was Anne. Hij had de 
bij-vrienden-kun-je-altijd-binnenlopen-
prijs gewonnen. Op zich wel raar dat 
hij een prijs gewonnen heeft, want hij 

had zich niet opgegeven. Dan waren 
daar Ludo en Mariëlle Zij hadden al 
hun vrienden laten winnen. Dat waren 
dus duidelijk de vriendelijkste spelers 
van het toernooi. De grote winnaar was 
Ancella. Met wel 15 vrienden stak zij met 
kop en schouders boven iedereen uit. 

Na de prijsuitreiking werd er onder het 
genot van hapje en een drankje nage-
praat. 

Paul
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Competitie '16-'17
Dit jaar hebben wij 3 competitie teams 
helaas één minder dan voorgaande sei-
zoen, de volgende mensen hebben zich 
terug getrokken Albert v.d. Horst, Jean-
net Donkersgoed, Risanka v.d. Horst, 
Ilva Kemper.

Hierdoor gaat team twee de vrijgekomen 
plaats in de derde klasse invullen.
De teams zien er als volgt uit. 

Team 1  René Gerrietsen, Cees Ruiter, 
Henk v.d. Berg, Evelien de  Jong, My-
lene Mosterd.

Team 2  Harald Kemper, Paul 
Alfrink, Arjan Spijkerboer, 
Bea Maarseveen, Wencke 
Smink.

Team 3  Frans van Dam, 
Richard van de Bosch, Caren 
Rooze, Froucke Kemper.
Wij rekenen weer op een 
sportief seizoen.

Thea
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Junioren Senioren

Juni 2016

04 zaterdag 15.00 uur:
Vrijwilligersuitje:

23 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

24 25 24 uur Puttense Sportmarathon:
badminton van 9.00-11.30 
uur in de Putter Eng

Juli 2016

07 14 21 28 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Augustus 2016

04 11 18 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

20 zaterdag Oud Papier Aktie 
Voor info: Rinus

25 donderdag
Eerste speelavond

19.00 - 20-15 uur:
Start trainingen

Vanaf 20.20 uur vrij spelen

20.20 – 21.00 uur:
training recreanten
21.00 - 22.00 uur:
training competitieteams

September 2016

01 donderdag 18.30 uur: 
Bijeenkomst jeugdcom-
petitie: spelers & ouder(s) 
in kantine

Kalender
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Junioren Senioren

03 zaterdag 10.00 – 12.00 uur:
Startdag competitiespelers *

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

12 week 37 Start competitie Start competitie

Oktober 2016

20 donderdag
herfstvakantie

Vrienden/vriendinnen
instuif

Instuif

December 2016

01 donderdag Sinterklaas Taaitaai Toernooi

22 29 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Januari 2017

05 donderdag Nieuwjaarstoernooi

28 week 4 Einde competitie Einde competitie

Februari 2017

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

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine
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Junioren Senioren

Maart 2017

02 donderdag
Voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen 
Instuif

09 16 23 30 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

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

April 2017

08 zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Team Toernooi

14.00 - 17.00 uur
Team Toernooi

27 donderdag
koningsdag

Geen Badminton Geen Badminton

Mei 2017

19 vrijdag 19.00 - 22.00 uur:
vriendentoernooi

25 donderdag
Hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

Juni 2017

29 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

* Onder voorbehoud van reserveren zaal
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Competitie jeugdteams '16-'17
Komend seizoen gaat BVP met 4 en-
thousiaste jeugdteams meedoen aan de 
regiocompetitie. Misschien valt het ie-
mand op dat er 4 teams staat, in plaats 
van 5 teams. Later in dit stukje (*)  is de 
reden daarvoor te vinden.

Voordat de competitie start zal e.e.a. 
met ouders en jeugdleden worden 
besproken in een bijeenkomst. Graag 
alvast noteren in de agenda: donderdag 
1-9-16, om 18.30 uur in de kantine van 
Sporthal Putter Eng.

Als je competitie gaat spelen wordt er 
van je verwacht dat je op de trainingen 
aanwezig bent. De competitieperiode is 
van september 2016 t/m januari 2017.
De thuiswedstrijden worden op zater-
dagochtend gespeeld vanaf 9.30 uur tot 
max 13.00 uur. De uitwedstrijden zijn 
afhankelijk van wanneer de tegenpartij 
een zaal kan huren, maar worden NIET 
op zondag gespeeld. Aan het competi-
tiespelen zijn extra kosten verbonden: 
€ 45,-

Uit ieder team wordt 1 speler de team-
captain. De teamcaptain is bij thuiswed-
strijden verantwoordelijk voor het wed-
strijdformulier: uitprinten, ondertekenen 
en het invoeren van de uitslagen. Een 
teamcaptain moet een beetje handig zijn 
met een computer, printer en internet.

In ieder team wordt 1 ouder de teamou-
der. De teamouder is verantwoordelijk 
voor het regelen van eventuele inval, het 
vervoer naar de uitwedstrijden en bege-

leiding van het team bij thuiswedstrijden 
door een ouder. Daarnaast begeleidt de 
teamouder de teamcaptain bij zijn taken. 
Vanuit de vereniging ondersteunen we 
het coachen/begeleiden. Dit lukt niet 
altijd, omdat de begeleiders ook zelf 
wedstrijden spelen. Bij problemen kan 
men altijd terecht bij een senior lid die in 
de zaal aanwezig is.
Van alle ouders wordt verwacht dat zij 
minimaal 1x naar een uitwedstrijd rijden.

Dit jaar is het bij jeugd voor het eerst 
mogelijk om een team met 3 personen 
in te schrijven. Helaas is dit niet in alle 
leeftijdscategorieën en klassen mo-
gelijk. Voor alle teams zijn misschien 
ook reserve spelers nodig. Namen en 
telefoonnummers worden doorgegeven 
aan de teamcaptain/teamouder. Het kan 
dus zijn dat je een keer gevraagd wordt 
om in te vallen. Zeker doen, want dan 
kun je meemaken hoe leuk competitie 
spelen is!

Bij een team met 3 personen speelt 
iedereen 3 partijen ( 1 single en 2x een 
dubbel/mix). De wedstrijd bestaat in 
totaal uit 6 partijen. 
Bij een team met 4 personen speelt 
iedereen 3 partijen (1 single en 2x een 
dubbel/mix (met 1 teamlid geen dubbel/
mix). De wedstrijd bestaat in totaal uit 8 
partijen.

Bij een gemengd team is iedere com-
binatie mogelijk (maar niet 2x dezelfde 
combinatie in 1 wedstrijd). Bij het mix-
team (J3) worden 8 partijen gespeeld in 
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1 wedstrijd: herendubbel, damesdubbel, 
iedereen een single, 2x een mix (dame 
+ heer).

De jeugdteams worden hierna vermeld, 
met de leeftijdscategorie en de klasse 
waarvoor ze zijn aangemeld bij de bond 
(klasse 1 is sterk, klasse 3 is beginnend 
competitie).  (*) Volgens de criteria van 
Badminton Nederland (bond) zijn de 
spelers uit 2 aangemelde teams te sterk 
om klasse 2 (met 3 spelers) te mogen 
spelen. Beide teams zouden onder 
de 15 jaar in klasse 1 (met 4 spelers) 
moeten worden ingedeeld. De kans is 
groot dat beide teams in dezelfde poule 
zouden worden ingedeeld (i.v.m. reis-
afstanden), en dan mogen de spelers 
NIET bij elkaar invallen. Kortom: 2 teams 
O15 klasse 1 is niet haalbaar. Daarom is 
besloten om de 2 teams samen te voe-
gen tot 1 team, waarbij de wedstrijden 
in overleg met ouders/spelers verdeeld 
gaan worden. Hierdoor zijn we er zeker 
van zijn dat er voldoende spelers/inval-
lers van hetzelfde niveau beschikbaar 
zijn.

J4, O13, gemengd, klasse 3, 3 spelers
Thomas Mitrovic
Ryan Gondelach
Michelle v.d. Hoorn
Floor Mitrovic
Tatjana van Beek

J3, O15, mix, klasse 3, 4 spelers 
(2 jongens + 2 meisjes):
Nick v.d Brink
Bram v. Bentum 

Luna Rooze
Mirjam Arissen

J2, O17 jongens, klasse 2, 3 spelers:
Mark Mitrovic
Geert-Jan v.d. Ham
Ronald v. Diepen
(volgens de voorlopige indeling moet 
dit team rekening houden met grotere 
reisafstanden)

(*) J1, O-17/O15 jongens, klasse 1,  
4 spelers:
Thomas v.d. Mheen
Brian v.d. Vliert
Bart v.d. Horst
Dion Marcus
Jip v. Eck
Alexander Ykema
Sydney Marcus
Maarten v.d. Ham
(volgens de voorlopige indeling is hierin 
1 team O17 ingedeeld)

Mochten er nog vragen/opmerkingen 
zijn, dan hoor ik het graag. 
Graag per e-mail naar bea.maarse-
veen@hetnet.nl of secretaris@badmin-
tonputten.nl 
Verdere informatie volgt zodra de defini-
tieve indeling bekend is.

Groeten, Bea
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Bedankje
Het loopt zo zachtjes aan tegen de 
zomerstop aan. De teams van de voor-
jaarscompetitie 2016 hebben inmiddels 
ook hun laatste wedstrijden gespeeld. 
En dat betekent voor mij, dat ik afstand 
doe van de voorjaarscompetitie.

De afgelopen vijf jaar heb ik met veel 
plezier en inzet de voorjaarscompetitie 
geregeld voor de club. Maar omdat ik 
zelf geen voorjaarscompetitie speel, sta 
ik er voor mijn gevoel niet dicht genoeg 
bij. Ik voelde me niet genoeg betrokken; 
en dat vond ik jammer. Daarom heb ik 
besloten mijn taken als CCP-er van de 
voorjaarscompetitie over te dragen aan 
iemand die er misschien meer gevoel 

bij zal hebben. Wencke Smink zal deze 
taak vanaf 2017 op zich gaan nemen.

Langs deze weg wil ik iedereen die de 
afgelopen jaren voorjaarscompetitie 
heeft gespeeld bedanken voor hun en-
thousiasme, inzet en medewerking als er 
weer eens wedstrijden verzet moesten 
worden.

Altijd hebben we wel weer een pas-
sende oplossing gevonden. Wencke, ik 
wens jou succes en vooral veel plezier 
bij het regelen van de komende voor-
jaarscompetitie-jaren!

Evelien de Jong
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Verjaardagskalender

Jarige Senioren

Juni
11 Rinus Blankestijn
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
29 Corrie Bokhorst

September
10 Wencke Smink
23 Jeanet van den Akke

r
30 Betsy Toes

Jarige Junioren

Juni
02 Sam Dekker
13 Bram van Bentum

Juli
02 Ilse Bakker
11 Lisa van Bentum
14 Jaimy Markus
23 Geert-Jan v.d. Ham
24 Romy Markus
26 Alexander Ykema

Augustus
01 Tijmen van Es
06 Nick van den Brink
15 Mees van den Brink
25 Jort Baremans
31 Naomi Weller

September
09 Richard van Huizen
28 Tatjana van Beek



28 Nieuwsdropper

Op de donderdagavonden in maart heeft de jeugd wedstrijdjes gespeeld voor de 
clubkampioenschappen. Het is altijd weer spannend of het lukt om alles op tijd af te 
ronden. Maar het is weer gelukt. Op 5 donderdagavonden zijn in totaal 78 partijen 
gespeeld. 

Jeugd en jeugdbegeleiders hartelijk dank voor jullie sportieve inzet!
Fijn dat er op de laatste avond veel belangstellenden in de sporthal aanwezig waren 
om naar de finales te kijken!

De clubkampioenen van 2016 zijn geworden: 
D10-11 jr: 1e Luna Rooze, 2e Michelle vd Hoorn
DE12-13 jr: 1e Mirjam Arissen, 2e Rebecca Kamphuis
HE t/m 13 jr: 1e Nick vd Brink, 2e Bram v Bentum
HE t/m 13 jr, competitie: 1e Brian vd Vliert, 2e Bart vd Horst
HE 14-15 jr: 1e Dion Marcus, 2e Ronald van Diepen
HE 15-17 jr: 1e Kelvin vd Koot, 2e Jort Baremans
Bij de DE 12-13 jaar was er een speciale vermelding voor Ilse Bakker. Zij verloor op 
puntensaldo van de nummer 2 in de poule.

Clubkampioenschappen jeugd
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Bij de heren t/m 13 jaar competitie was 
er een speciale vermelding voor Sydney 
Marcus. Hij verloor de kruisfinale in een 
zeer spannende 3-setter van de nummer 
2.

Daarnaast werden 3 spelers als ‘Kanjer’ 
in het zonnetje gezet:
Timo Rooze: is de enige jongen in zijn 
leeftijdscategorie en heeft daardoor in 
een te hoge leeftijdscategorie meege-
speeld
Jaimy Markus: is de enige dame in haar 
leeftijdscategorie en heeft daardoor bij 
de heren meegespeeld
Maarten van den Ham: kon zelf niet 
spelen vanwege een gebroken arm, 
maar was onmisbaar voor de organisatie 
bij het invoeren van de uitslagen op de 
laptop.

Meer foto’s zijn te vinden op de website: 
www.badmintonputten.nl

Groeten, namens de jeugdbegeleiding
Bea
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Kopij inleveren voor

201609 september
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2015- 2016

 Vergadering Kopij Uitkomen
September – Oktober 06-09-2016 16-09-2016 29-09-2016
November – December 01-11-2016 11-11-2016 26-11-2016
Januari – Februari 10-01-2017 13-01-2017 26-01-2017
Maart – April 07-03-2017 18-03-2017 30-03-2017
Mei – Juni 09-05-2017 19-05-2017 01-06-2017

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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Leuk, een nieuwe rubriek. Lekker als af-
sluiting van de Nieuwsdropper, nog even 
wat zin en onzin bij elkaar. 

‘Het laatste woord willen hebben’ is een 
bekend Nederlands spreekwoord. Som-
mige mensen willen altijd het laatste 
woord hebben. Als je twee ´laatste-
woorders’ bij elkaar treft, kan de bor-
rel op donderdagavond nog best laat 
worden. Maar wel gezellig, zeker met 
een bitterballetje erbij.

Terwijl ik dit schrijf, heb ik even gegoog-
eld. Toeval of niet, ‘het laatste woord’ 
is de naam van een likeurstokerij. Maar 
ja, sterke drank en de sportkantine, dat 
gaan niet goed samen. 

‘Het laatste woord willen hebben’, dat 
hadden diverse geblesseerden ook wel 
gewild. Aan het einde van het seizoen 
weer hersteld zijn en nog meedoen 
met een wedstijd, toernooi of trai-
ningen…  het zat er voor sommigen 
helaas niet in. Volgend seizoen beter!

Je moet juist niet het laatste woord 
willen hebben, als je man bent en gaat 
trouwen. Het is het tenslotte gebrui-
kelijk dat de man als eerste ‘ja’ zegt. 
En daarna pas de vrouw. Hoe zou die 
volgorde ooit ontstaan zijn? 

We gaan de laatste maand badminton 
in, voor de zomervakantie. Nog even 
knallen, en daarna lekker overschakelen 
op het campingbadminton. 

Campingbadminton, dat doet me 
denken aan het nieuwe subsidiebeleid 
van de gemeente Putten. De gemeente 
maakt nieuw beleid, waarbij de clubs 
geen subsidie meer krijgen per jeugd-
lid, maar door ‘brede maatschappelijke 
activiteiten’ te ontplooien. Ik heb een 
goed idee voor ons. Aan het einde van 
het seizoen sorteren we altijd de shut-
tles. Als we nu de minder goede shut-
tles niet weggooien, maar rondbrengen 
bij alle campings in Putten? Dat lijkt me 
toch wel een brede maatschappelijke 
bijdrage, nietwaar? We zoeken nog 
vrijwilligers ;-)

Goede zomer 
allemaal, en 
tot volgend 
seizoen!

Het laatste woord






	Omslag_A5_voorkant
	nieuwsdropper_maart_2016_inhoud
	Algemene informatie
	Organisatie
	Van de voorzitter
	4e PSM... tellers gezocht
	4e TeamToernooi
	Sponsors bedankt!
	Trots op Ilse!
	Jeugdpuzzel 5: letterpuzzel
	Vriendentoernooi
	Competitie '16-'17
	Kalender
	Competitie jeugdteams '16-'17
	Bedankje
	Verjaardagskalender
	Clubkampioenschappen jeugd
	Kopij inleveren voor
	Het laatste woord

	Omslag_A5_achterkant

