
badmintonvereniging putten

Nieuwsdropper





Nieuwsdropper

Badmintonvereniging Putten

november 2016

7

22

14

Inpakken en wegwezen

Jeugdteam 4 gespon-
sord

Algemene informatie 2
Organisatie 3
Van de voorzitter 4
Triple T Toernooi 7
Sinterklaasfeest 8
Welkom 8
Jeugdpuzzel 2: woordzoeker 10
Voorjaarscompetitie 2017 13
Instuif Herfstvakantie 13
Inpakken en wegwezen 14
Oud Papier Actie 7 januari 16
Kalender 18
Nieuwsdropper gaat digitaal 20
Jeugdteam 4 gesponsord 22
Verjaardagskalender 25
Kopij inleveren voor 27
Nieuwjaarstoernooi 28
Het laatste woord 28

Tripple T Toernooi



2 Nieuwsdropper

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, november 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/(06) 20773666
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
tel: (06) 53227588

Jeugdbegeleiding
Jeannet van Donkersgoed

tel: (06) 57271234
Ilse Krol

tel: (0341) 356935
Bea Maarseveen 

tel: (0341) 361020/(06) 20773666
Karin Kampert

tel: (06) 17847949
Tonnie van Beek

tel: (06) 20962808
Froucke Kemper

tel: (06) 50916009
email: jeugdcoordinator
 @badmintonputten.nl

COMPETITIELEIDING
Senioren

Thea Smink
tel: (0341) 357120
email: thea@shssystems.nl

Junioren
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020/(06) 20773666
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
Andere tijden
Voor jullie ligt de laatste papieren editie van 
de Nieuwsdropper. Met ingang van volgend 
jaar gaan we over op digitale nieuwsbrieven. 
Daarmee sluiten we een tijdperk af en begin-
nen we aan een andere tijd. Toevalligerwijs 
doen we dat in meerdere opzichten. Zo 
hebben Piet en Els Govers onlangs afscheid 
genomen van onze vereniging. Dit vanwege 
hun verhuizing naar Heerenveen. Piet en Els 
zijn lid van onze vereniging sinds de oprich-
ting in 1979. Ik schrijf “zijn” want hoewel zij 
hun lidmaatschap hebben opgezegd, blijven 
ze als erelid voor altijd verbonden aan onze 
club. Naast badmintonnen, zowel recreatief 
als competitie, zijn Piet en Els altijd zeer 
actief geweest binnen de vereniging. Piet 
jarenlang als penningmeester, maar  bijvoor-
beeld ook jaarlijks tijdens de  clubkampi-
oenschappen achter de wedstrijdtafel. Els 
heeft sinds mensenheugenis gezorgd dat er 
door bedrijven werd en wordt geadverteerd 
in de Nieuwsdropper. Tevens heeft zij zich 
lange tijd ingezet voor de jeugd en was altijd 
paraat in de kantine. Jaarlijks stellen Piet en 
Els de Govers-troffee beschikbaar voor de 
clubkampioen mix-senioren, sponsoren onze 
website en ga zo maar door! 

Piet, Els, hartelijk dankt voor jullie jarenlange 
en onvermoeibare inzet!

Ook op andere fronten zijn er veranderingen 
gaande. Zo heeft Bea Maarseveen aangege-
ven, na vele, vele jaren secretaris zijn, zich in 
februari a.s. niet meer herkiesbaar te stellen. 
Het bestuur heeft inmiddels een kandidaat 
secretaris gevonden in de persoon van 
Caren Rooze. En daar zijn we heel blij mee. 

Andere tijden zijn ook zichtbaar bij de jeugd. 
Wij zijn begonnen om de oudere jeugdspe-
lers op de donderdagavond  te laten spelen 
van 20.00 uur tot en met 21.00 uur. Zij krijgen 

nu training samen met een aantal recreanten 
senioren spelers. Wij proberen hiermee de 
overstap van jeugd naar senioren te verklei-
nen. Wellicht dat dit de oudere jeugd ook 
meer motiveert om ook na hun 15e - 16e 
jaar te blijven badmintonnen.  Voor de groep 
jeugdspelers die van 19.00 uur tot 20.15 uur 
blijft trainen, betekent dit dat de groep, voor 
wat betreft hun leeftijd, minder uitéénloopt. 
Dat maakt het trainen en begeleiden van 
deze groep wat makkelijker. Tevens wordt 
er door deze verandering ruimte gemaakt 
voor nieuwe jeugdspelers. De wachtlijst met 
nieuwe jeugdleden proberen we hiermee 
weg te werken. Overigens kunnen we op de 
donderdagavond bij de jeugd die van 19.00 
tot 20.15 uur speelt nog wel een paar be-
geleiders gebruiken. Interesse? Meld je dan 
aan bij Froucke Kemper 06-50916009 of via 
jeugdcoordinator@badmintonputten.nl. 

Wanneer jullie dit alles lezen is het bijna pak-
jesavond (of al geweest); komen de kerstda-
gen eraan en kunnen we ons opmaken voor 
het nieuwe jaar 2017 met hopelijk heel veel 
badminton plezier en een digitale Nieuws-
dropper. 

Harald Kemper

Nieuwsdroppers kun je ook lezen op www.
badmintonputten.nl/nieuwsdropper.html
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Triple T Toernooi

Tripple T Toernooi
TaaiTaaiToernooi

Voor senioren
Donderdagavond 1 december van 21.00 – 21.40 uur

Wie is de ‘taaiste’ badmintonner van BVP
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Welkom

Sinterklaasfeest
Hallo allemaal,

Op 1 december zal dit jaar het sinter-
klaasfeest gevierd worden bij badmin-
ton.

Dat willen jullie natuurlijk voor geen 
goud missen.

Wij van de club zouden het leuk vinden  
als je ook komt.

We maken er een leuke en gezellige 
avond van met pepernoten en cadeaus.
Tot dan!

Van harte welkom! Nieuwe leden: 

Senioren:
Karin Claessens
Janine Grootendorst
Marianne Simons
Jan Simons
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Jeugdpuzzel 2: woordzoeker
Jeugdpuzzel 5, de Letterpuzzel, is 
gewonnen door Rebecca Kamphuis. Zij 
won dit seizoen maar liefst 3x de puz-
zelprijs! Het loont dus echt om een keer 
mee te doen!
De winnares werd beloond met een bon 
van de Bruna ter waarde van 5 Euro.
Veel plezier ermee!

Woordzoeker

Dit is de allerlaatste puzzel in de papie-
ren vorm van de Nieuwsdropper!!!
Het is daarom ook een makkelijke puz-
zel, zodat iedereen nog één keer kans 
kan maken op de prijs. Dus doe allemaal 
mee en ga voor die laatste bon van de 
Bruna t.w.v. € 5!

Streep de woorden weg die onder de 
woordzoeker staan.
Als je alle woorden hebt weggestreept 
vormen de overgebleven letters een feit.
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D J I R T S D E W T R O P S

S P S T R I H S T R O P S O

L R P T O E P A T T R O P S

O E O S P O R T L E R A A R

O E R U S S E L B T R O P S

H N T K E E W T R O P S I S

C S C G I S P O R T V E L D

S P O R T U I T S L A G E N

T O M D A A R T R O P S E Z

R R P K E O R B T R O P S O

O T L T R O P S T E K C A R

P T E N C K R A P T R O P S

S A X N E O H C S T R O P S

D S B E R O E P S S P O R T

BEROEPSSPORT SPORTLERAAR SPORTTAPE
RACKETSPORT SPORTPARK SPORTTAS
RECREATIESPORT SPORTRAAD SPORTUITSLAGEN
SPORTBLESSURE SPORTSCHOEN SPORTVELD
SPORTBROEK SPORTSCHOOL SPORTWEDSTRIJD
SPORTCOMPLEX SPORTSHIRT SPORTWEEK

Schrijf de oplossing op een briefje en lever dat voor 13 januari 2017 in bij Bea (of 
per e-mail naar bea.maarseveen@hetnet.nl).

Heel veel succes!

Evelien de Jong
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Instuif Herfstvakantie

De laatste jaren groeit de belangstel-
ling van senioren voor deelname aan de 
voorjaarscompetitie. Het is een compe-
titie van vier uit en vier thuiswedstijden 
die, anders dan de regio-competitie, 
op doordeweekse avonden worden 
gespeeld. Voor de komende voorjaars-
competitie 2017 hebben we zelfs meer 
team aanmeldingen dan voor de regio-
competitie (september-januari). De voor-
lopige samenstelling van de teams is:

Team 1: Paul Alfrink – Rob Vonk – Wen-
cke Smink – Ancella Mosterd – Janine 
Grootendorst

Team 2: Ron Nijdam – Jan van de Rui-
tenbeek – Thea Smink – Corrie Bokhorst

Team 3: Richard van den Bosch – Ha-
rald Kemper – Jeannet Donkersgoed – 
Froucke Kemper - Caren Rooze

Team 4: Gerard van Dam – Raimundo 
Rodriques – Karin Kampert – Betsy Toes

Daarnaast hebben we een aantal seni-
oren die bereid zijn, indien nodig, in te 
vallen. 

Iedereen heel veel plezier en succes met 
de wedstrijden!

Voorjaarscompetitie 2017
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Inpakken en wegwezen
Als je A zegt door je huis in de verkoop 
te doen moet je niet schrikken dat er op 
een gegeven moment een B komt in de 
vorm van een verhuizing. En verhuizen 
betekent afscheid nemen en dat komt 
toch nog onverwacht. We nemen dus 
ook afscheid van de Badmintonvereni-
ging die we in 1979 hebben helpen 
oprichten en dat kost best een beetje 
moeite. Toen de vereniging 25 jaar 

bestond en ons beiden de titel erelid 
werd verleend, zeiden we al dat we toch 
echt een stapje terug wilden doen. Door 
allerlei oorzaken kwam dat er niet echt 
van en een paar jaar geleden zeiden we: 
nu stoppen we echt. Ook dat wilde maar 
niet lukken; vooral Els is een volhoud-
ertje. Maar nu we tijdens het opruimen 
de laatste ordners en dozen bij Bea en 
Harald hebben achtergelaten dringt 
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het door: nu is het echt! Op donderdag 
27 oktober hebben we dus definitief 
afscheid genomen,  dat zoveel leden de 
moeite namen om persoonlijk afscheid 
te nemen waardeerden we zeer. We 
bedanken Marette voor haar speech en 
alle kado’s.   

Vanuit Heerenveen zullen we ongetwi-
jfeld via de website de vereniging blijven 

volgen. We zullen vast de sportieve en 
gezellige donderdagavonden missen.  
We hopen dat we in de toekomst bij de 
Clubkampioenschappen de Goverstro-
fee nog kunnen en mogen overhandi-
gen. Wij wensen jullie heel veel succes. 
Hartelijke groeten,

Els en Piet Govers



16 Nieuwsdropper

Oud Papier Actie 7 januari
Dit jaar staat BVP bovenaan in het 
schema voor oud papier ophalen 
!! Een prestigieuze plek die 7-1-17, 
die we met elkaar dan wel moeten 
waarmaken. Maar als ons dat lukt, 
en daar vertrouw ik op, zit er voor 
ons  meer (papieropbrengsten) in het 
vat van de Puttense Stichting OPA. 
Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk mee te rijden achterop de 
vuilnisauto. Laat dan deze unieke 
kans niet lopen, zoals ook Betsy hier 
toont haar plekje achter op de vuilnis 
auto met charme en daadkracht aan 
te kunnen.

Draag jij ook je steentje bij ?? 
Meld je dan bij mij aan en reserveer 
zaterdag ochtend  7 januari a.s . We 
beginnen om 8 uur bij het gemeente 
afval depot aan de Hoge Eng West. 
Dankzij actieve hulp van 4 leden 
van de club is dit klusje dan voor de 
lunch geklaard en geeft een flinke 
financiële stimulans aan de clubkas.

Geef je  op per telefoon : (0341) 360 
242 of mail : rinus@badmintonput-
ten.nl  en laat zien dat jij je club een 
warm hart toe draagt.

Rinus Blankestijn
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Junioren Senioren

December 2016

01 donderdag Sinterklaas 21:00 - 21:40 uur:
Triple-T Toernooi
(TaaiTaaiToernooi)

22 29 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Januari 2017

05 donderdag Nieuwjaarstoernooi

28 week 4 Einde competitie Einde competitie

Februari 2017

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

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine

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!)

Kalender
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Junioren Senioren

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

De kalender is ook op de website te vinden 
alleen heet die dan agenda :-)
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Nieuwsdropper gaat digitaal
Vanaf 2017 gaat de Nieuwsdropper ver-
der als digitale nieuwsbrief. Voor u ligt 
dus de laatste papieren Nieuwsdropper 
van onze badmintonvereniging.

Op de vorige ledenvergadering, alweer 
een tijdje geleden in februari, hebben we 
het er al over gehad: een digitale versie 
scheelt veel geld, tijd, papier en milieu. 
We gaan de nieuwe Nieuwsdropper per 
mail versturen aan alle ouders en leden. 
En we gaan berichten per WhatsApp  
sturen, dat de nieuwe Nieuwsdropper 
te vinden is op de website (met name 
bedoeld voor jeugdleden). Voor dege-
nen die geen digitale toegang hebben, 
maken we een oplossing-op-maat. 

Blijft alles verder hetzelfde, behalve dan 
digitaal?

Nou, een paar veranderingen. De 
Nieuwsdropper maken we wat dunner, 
omdat een aantal dingen toch al op de 
website staan. Zoals de agenda, de 
speelschema’s, uitslagen. Die komen 
niet meer in de Nieuwsdropper, maar 
kun je altijd al terugvinden op de web-
site. En een (foto)verslag van een leuke 
activiteit of bijzondere gebeurtenis, die 
zetten we direct als nieuwsbericht op de 
website. 

Nog iets dat gaat veranderen, zijn de 
adverteerders. We zijn blij met al onze 
adverteerders, die geven we voortaan 
graag een plaats op onze website. An-
ders zouden een dunnere Nieuwsdrop-
per te veel gaan lijken op een adverteer-

derskrant. De adverteerders benaderen 
we nog apart.
Als test voor het nieuwe jaar, sturen we 
deze Nieuwsdropper nu al digitaal naar 
het mailadres van ouders en leden.

Oproep 1: Willen alle ouders en leden 
checken, of zij eind november een 
Nieuwsdropper per mail ontvangen? 
Niets ontvangen? Dan graag een mail 
naar de ledenadministratie. 

Oproep 2: Voor de WhatsApp berichten, 
graag je mobiele nummer doorgeven 
aan de ledenadministratie. En liefst ook 
je mailadres, dan zijn we compleet.

Ilva Kemper heeft de ledenadministratie 
overgenomen van Bea:
Mail: ledenadministratie@badmintonput-
ten.nl 
App: (06) 52185944
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Jeugdteam 4 gesponsord
Claessens Administratie Services spon-
sor team J4
Jeugdteam J4 heeft een sponsor gekre-
gen voor hun competitieshirts: Claes-
sens Administratie Services. Dit is het 
administratiekantoor van Karin Claes-
sens, speler bij S1 en moeder van Ryan, 
speler in J4. 
In de vorige Nieuwsdropper stond een 
oproep voor sponsors. We zijn blij met 
de respons: ouders die het shirt van hun 
kind hebben gesponsord, en Claessens 

Administratie Services als sponsor van 
alle shirts van team J4. Hartelijk dank!
Team J4 krijgt géén logo van CAS op 
hun shirt. De drukkosten voor enkele 
shirts zijn daarvoor te hoog. En volgend 
jaar worden de shirts weer gebruikt, 
maar wellicht voor een ander team. 
Afgesproken is dat we een mooie foto 
in de Nieuwsdropper plaatsen, en het 
logo van CAS komt binnenkort op onze 
website, bij de andere sponsors. 
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Verjaardagskalender

Jarige Senioren

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

Januari
05 Jan Simons
14 Henk van den Berg
17 Ron Nijdam
18 Marianne Simons
21 Jan van de Ruitenbe

ek
23 Ming Huang
24 Evelien de Jong
27 Karin Kampert

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
20 Brian van de Vliert
21 Thomas van de Mheen
24 Joël van der Horst
26 Ryan Gondelach





27http://www.badmintonputten.nl

Kopij inleveren voor

201713 januari
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2016- 2017

 Vergadering Kopij Uitkomen
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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De laatste papieren Nieuwsdropper…
Er kan maar één laatste woord zijn in 
deze laatste papieren versie…
Ik heb al een idee, wat dat laatste woord 
dan moet gaan worden…

Al zolang ik weet, hebben wij een vak-
kundige eindredacteur voor de Nieuws-
dropper. 

En gelukkig blijft hij dat ook doen voor 
de digitale versie. 

Maar deze gelegenheid grijp ik graag 
aan om iemand in het zonnetje te zetten.
Het laatste woord van deze papieren 
versie moet natuurlijk worden:

Het laatste woord

Dag allemaal,

Op 5 Januari 2017 zal er een Nieuwjaars 
toernooi  zijn.

Dat toernooi vind zich plaats tijdens de 
jeugdtraining.

Het zou leuk zijn als jullie ook komen.
Dan hopen we er een gezellige avond 
van te maken. 

Kelvin

Nieuwjaarstoernooi

Paul 

bedankt!!!
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