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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, september 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
Na introductie van de personal com-
puters is ons leven in sneltreinvaart 
gedigitaliseerd. Velen kunnen zich een 
wereld zonder mobieltjes nog nauwelijks 
voorstellen.  Zoals met elke ontwikkeling 
zitten er aan digitalisering zowel posi-
tieve en als negatieve kanten. De kunst 
is om de negatieve kanten te beperken 
en de positieve kanten te versterken. 
Inmiddels wordt er wekelijks gebruikt 
gemaakt van verschillende groep-apps 
en wordt er meer en meer gebruik ge-
maakt van de website.

In de zomermaanden zijn we bezig ge-
weest met het herijken van ons jeugd-
beleid. De uitgangspunten zijn opnieuw 
geformuleerd en van daaruit hebben 
we in overleg met de jeugdbegeleiding 
huisregels opgesteld. Daarnaast zijn 
Tonnie van Beek en Froucke Kemper het 
jeugdbegeleidingsteam komen verster-
ken; waarbij Froucke de taak van jeugd-
coördinator op zich heeft genomen. 
Bea Maarseveen is en blijft dit seizoen 
aanspreekpunt voor de jeugdcompetitie.
Een aantal ouderen jeugdleden, waar-
onder Richard, Kelvin, Jort, Joel, spelen 
tegenwoordig op de donderdagavond 
met de senioren. We hebben Arjan Spij-
kerboer bereid gevonden dit groepje de 
fijne kneepjes van het badminton bij te 
brengen.

Een ander aandachtspunt was senioren 
team 1. Door blessures en uitvallen van 
Evelien de Jong en Mylène Mosterd, 
leek het er even op dat we ons eerste 
team uit de regiocompetitie moesten 

terugtrekken. Gelukkig waren Bea Maar-
seveen en Karin Claessens  bereid om 
in te vallen en kon senioren team 1 toch 
van start. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor jul-
lie medewerking en inzet!

Begin dit jaar zijn we als proef een 
samenwerking aangegaan met badmin-
tonvereniging Vale Ouwe. Deze samen-
werking bevalt over en weer zeer goed. 
Inmiddels is de gezamenlijke training 
op de maandag weer hervat. Maar de 
samenwerking gaat verder;  zo speelt 
Janine Grootendorst, lid van Vale Ouwe, 
in senioren team 2 van BV Putten.  Ove-
rigens voortaan kunnen alle senioren 
leden van BV Putten op maandag van 
20.00 tot 22.00 uur een shuttletje slaan 
in Ermelo (sporthal Triade, Amanietlaan 
9). En ik kan u melden, het is erg gezel-
lig en er worden leuke potten gespeeld. 
Dus maak er gebruik van!

Verder kunt in deze Nieuwsdropper le-
zen over onder andere nieuwe clubshirts 
voor de jeugd, het vrijwilligers uitje, OPA 
oud papier actie en heeft Marette uiter-
aard weer “het laatste woord”. 

Harald Kemper

PS. Nieuwsdroppers 
kunt u ook lezen op 
de website
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In memoriam

In memoriam

Henk Beijert

Eind juni jl. ontving  onze vereniging het droevige bericht onze oud –trainer 
en coach Henk Beijert op 21 juni 2016 is overleden.  Henk is 72 jaar ge-

worden. 

Een delegatie van onze vereniging heeft een condoleancebezoek gebracht 
aan zijn vrouw en familie en aansluitend de afscheidsdienst bijgewoond. 
Het bestuur heeft mevrouw Beijert tevens een rouwkaart gestuurd met 

daarop de volgende tekst:

Mevrouw Beijert,
Het overlijden van Henk heeft ons zeer geschokt. Het lijkt nog zo kort 

geleden dat hij afscheid nam van onze vereniging.

Wij zullen hem blijven herinneren als de motivator, trainer en coach die 
gedurende een lange reeks van jaren een enorm positieve bijdrage heeft 
geleverd aan de badmintonsport in het algemeen en aan onze vereniging 
in het bijzonder. Zowel de jeugd- als seniorleden hebben veel aan hem te 

danken. Er wordt nog vaak over hem gesproken.

Namens bestuur en leden van Badmintonvereniging Putten wensen wij u 
heel veel sterkte toe.

Harald Kemper, voorzitter
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Welkom

Jeugdbeleid
Afgelopen zomer hebben we het jeugd-
beleid van onze vereniging onder de 
loep genomen. Als eerste hebben we de 
uitgangspunten voor de jeugd gefor-
muleerd en aansluitend in overleg met 
de jeugdbegeleiders huisregels opge-
steld voor jeugdspelers en hun ouders/
verzorgers. Het doel van het geheel is 
om duidelijkheid te creëren voor zowel 
jeugdleden en hun ouders / verzorgers 
alsmede de trainer en jeugdbegeleiders 
over wat men van elkaar mag en kan 
verwachten. 

Zie: www.badmintonputten.nl/informa-
tie/beleid/Jeugdbeleid.pdf

Wij zoeken nog nieuwe jeugdbegelei-
ders

Om de jeugd optimaal te kunnen blijven 
begeleiden zoeken wij nog 2 jeugdbe-
geleiders. Belangstelling? Neem dan 
contact op met Froucke Kemper 

jeugdcoordinator@badmintonputten.nl 

of op 

06-50916009.

Van harte welkom! Nieuwe leden in 
2016:

Junioren:
Naomi Weller
Timo Rooze
Thomas Mitrovic
Floor Mitrovic
Ryan Gondelach
Nick van den Brink
Mees van den Brink
Bram van Bentum
Lisa van Bentum

Senioren:
Daam van Cappellen
Jos Haase
Arjan Spijkerboer
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Jeugd uitwisseling BC de Treffers
De Treffers uit Voorthuizen nodigde ons 
uit om met jeugdleden naar Voorthuizen 
te komen om partij’tjes te spelen. Dat 
hebben we al wel vaker gedaan, en dat 
is altijd erg gezellig.

Voor jeugd die na de zomervakantie 
voor het eerst gaan competitie spelen 
was het alvast een leuke ervaring: naar 
een andere plaats en sporthal en tegen/
met onbekenden spelen. Best span-
nend….

Op 31 mei j.l. gingen al vroeg in de 
avond 4 auto’s op pad met 12 kinderen 
en begeleiding. Snel omkleden en kijken 
met wie je ging spelen: een bekende of 
iemand van BC de Treffers.

In Voorthuizen werd juist in die week 
sinds jaaaaren weer een A4D georgani-
seerd, en veel jeugdleden liepen mee. 
Met 5 ‘Voorthuizers’ tegen 12 ‘Putters’ 
waren wij echt in de meerderheid. Het 
plezier was er niet minder om!

Tussen de wedstrijdjes door was er door 
de organisatie gezorgd voor (gezond) 
snoepgoed en limonade. Als we iemand 
kwijt waren, gingen we even kijken bij 
het tafeltje waar ‘gewinkeld’ kon wor-
den. En… gevonden!

Aan het einde van de avond bleek dat 
iedereen had gewonnen door mee te 
doen! De prijs was een groot dienblad 
vol met bittergarnituur. Pure verwen-
nerij… Hierbij zal ik de jeugd vast een 
teleurstelling besparen: dit is niet zoals 

het in de gewone competitie gaat. Dit is 
typische Voorthuizense gastvrijheid van 
BC De Treffers.

Bij het maken van de teamfoto bleek 
dat Floor even de zaal uit was… van-
daar dat ze nog even alleen op de foto 
mocht.  Alle ouders en jeugd wil ik 
bedanken voor de fijne avond. Volgende 
keer weer?

Hartelijke groeten,
Bea Maarseveen, jeugdbegeleider
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Jeugdpuzzel 1: Piramide
Jeugdpuzzel 4, de Woordzoeker, is 
gewonnen door Rebecca Kamphuis. 

De winnares werd beloond met een 
bon van de Bruna ter waarde van 5 
Euro.

Veel plezier ermee!

Piramide

Neem de piramide over en lever hem 
geheel ingevuld vóór 11 november 
2016 in bij Bea (of per e-mail naar 
bea.maarseveen@hetnet.nl).

Elk getal is de som van de twee ge-
tallen eronder. Vul de witte hokjes in.

114

41

12 9

9 12 5

Deze keer is de puzzel wat moeilij-
ker, misschien een uitdaging voor 
de wat oudere jeugdleden van onze 
vereniging. 
Behoor je nog tot de wat jongere 
badmintonners en is dit puzzeltje 
misschien nog een beetje lastig, 
geen probleem, vraag dan iemand 
om je te helpen.
Test het rekenvermogen van één 
van je ouders, of misschien heeft je 
grote broer of zus wel een hele grote 
rekenknobbel...
Als je er dus niet uitkomt, laat zij je 
dan gerust helpen, want dat mag!

En het is toch zeker de moeite 
waard voor die bon van de Bruna 
t.w.v. 5 Euro!

Succes!!!
Evelien de Jong
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Vrijwilligersuitje

Ronkende gitaren, een goede beat, 
swingende babes…
Op 4 juni hebben de vrijwilligers van 
BVP ´s middags een muziek workshop 
gevolgd. Onder enthousiaste begelei-
ding van Jeffrey en Erik van de muziek-
school in Harderwijk, hebben we elkaar 
verbaasd over onze muzikale talenten. 
En samen klonk het helemaal goed. 
Tijdens de workshop hebben we een 
clublied ingezongen. Het resultaat staat 
op de website. 

Nadat we ’s middags muziek hadden 
gekookt, ging ‘s avonds als vertrouwd 
de BBQ weer aan bij Bea. 
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Wij van BV Putten,
zitten niet te dutten

We spelen badminton,
met veren of nylon.

We willen graag winnen,
dus laat het spel beginnen!

Wij van BV Putten…
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Oud Papier Actie 20 augustus
Zaterdag de 20ste was het weer zover 
dat BVP op het rooster stond om papier 
te helpen inzamelen in wijk Bijsteren. 
Best lastig om voldoend hulp in te roe-
pen in de vakanties wanneer veel leden 
erop uit trekken, genieten van eens 
lekker wat anders doen, laat staan dat je 
dan denkt aan je cluppie.

Maar gelukkig was een 3-tal leden 
bereidt om met mij s’ochtends om 08.00 
uur klaar te staan bij de garage van ge-
meente Putten aan de Hoge Eng West. 
Toen de chauffeurs de 2 lege vuilnis-
auto’s hadden voor gereden, konden 
we onze veiligheidshesjes aan doen en 
hangend achter aan de vuilniswagens 
op weg gaan. Best stoer dus !!

Gelukkig troffen we vrijwel droog weer 
en waren de pakketten oud papier niet 
doorweekt. Toch kon het voorkomen 
dat de bodem onder een enkele doos 
vandaag gleed. Maar goed ook dat los-

sen de toegewijde BVP leden weer op. 
Kort na 12.00 uur was de buit binnen 
en gingen we die lossen bij Dusseldorp. 
Met elkaar had een we rond d 1,5 ton (= 
1500 kg) in geladen.

Korte tijd later kreeg ik bericht van de 
stichtring OPA dat wij ruim € 550,- op 
onze rekening tegemoet konden zien. 
Best de moeite waard vinden wij. 
Vandaar dat BVP door blijft gaan om 
jaarlijks een zaterdagochtend papier te 
helpen inzamelen. Uiteraard helpt het als 
je oud papier scheidt en bewaart voor 
OPA. Goed voor het milieu en je steunt 
hiermee o.a. de BVP.

Ik heb dan ook blij met de vrijwilligers 
die BVP steunen met papier inzame-
len, zoals deze keer Rob , Betsy en 
Raymondo (zie foto) . Wil je ook eens 
meehelpen, laat het mij dan weten

Rinus Blankestijn
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Junioren Senioren

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

Maart 2017

02 donderdag
Voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen 
Instuif

09 16 23 30 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

Kalender
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Junioren Senioren

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

De kalender is ook op de website te vinden 
alleen heet die dan agenda :-)
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Nieuwe jeugd competitieshirts
De competitieshirts voor de jeugd waren precies op tijd klaar: vlak voordat de com-
petitie startte. De shirts zijn dit jaar door de club aangeschaft. Wees er dus netjes 
mee, zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken. Verzoek is om de shirts van 
elk team na elke wedstrijd door één ouder te laten wassen.

Wie wil sponsoren?
We betalen de shirts uit het ‘jeugdfonds’ van de club. Dit jeugdpotje is daarna wel 
een stuk leger, en het zou mooi zijn als we voor de toekomst nog wat reserve kun-
nen houden. Na een oproep voor sponsors, heb ik al een aantal positieve reacties 
ontvangen. Wie wil ook sponsoren?

De shirts kosten ongeveer € 20,-- per shirt (inclusief opdruk logo BVP).
• Voor bedrijven: sponsor bijvoorbeeld de shirts van een team. Dan regelen we 

een leuke teamfoto met bedrijfsnaam, vermelden we de sponsornaam op de 
website van BVP en plaatsen we een stukje in de Nieuwsdropper. De penning-
meester stuurt een factuur, uiteindelijk betaalt de belasting dan een beetje mee. 

• Voor ouders: sponsor bijvoorbeeld het shirt van je kind. En zie het als aanleiding 
om de club een extra steuntje te geven. Het hele jaar een goed gevoel!

• Voor jeugdleden: ga de uitdaging aan met je team, en voer – in overleg met 
Marette – een actie uit om geld te verdienen. Als elk team één shirtje bij elkaar 
verdient….

Reacties kunnen nog steeds, graag aan marette@badmintonputten.nl
Tot ziens in de sporthal,
Marette Zwamborn
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Coachen jeugdteams
Coachen jeugdteams bij thuiswedstrij-
den

Vanaf half september is de competitie 
weer begonnen. Dat betekent dat er tot 
en met januari 2017 op de zaterdagoch-
tend tussen 9.30 – 13.00 uur wedstrij-
den worden gespeeld, zowel door de 
senioren als door de jeugd. Niet op alle 
zaterdagen zijn er wedstrijden. Soms 
zijn alle velden bezet, zodat er 
geen ruimte is om vrij te 
spelen. Maar komen 
kijken/aanmoedigen 
kan natuurlijk altijd. 
Is zelfs gezellig, 
en het wordt zeer 
gewaardeerd 
door de spelers. 
Het schema 
van ieder team 
staat vermeld 
op onze website 
www.badmin-
tonputten.nl. 
Een overzicht van 
thuisspelende teams 
per zaterdag is in deze 
Nieuwsdropper te lezen. 

Bij de thuiswedstrijden van de jeugd 
is het belangrijk dat er een begeleider/ 
coach/ aanspreekpunt voor deze teams 
is. Dit jaar zal bij iedere jeugdwedstrijd 
minimaal één ouder/verzorger aanwezig 
zijn om het team te begeleiden. Indien 
nodig kunnen zij hulp/advies vragen aan 
de senior competitiespelers die in de 

sporthal aanwezig zijn. 

De begeleider zorgt ervoor dat de wed-
strijd op tijd begint en alles vlotjes door-
gaat, dat het wedstrijdformulier volledig 
wordt ingevuld en dat de puntentelling 
correct verloopt. Vanuit de vereniging 
vinden we het belangrijk dat de jeugd 
(hier en daar met wat hulp) zelf telt.

Na afloop is het gebruikelijk dat 
het jeugdteam samen met 

hun tegenstander nog 
even in de kantine bij 

elkaar gaat zitten 
om een drankje 
gaat drinken. De 

teamcaptain 
nodigt de tegen-

partij hiervoor 
uit. De kosten 
worden door 
de vereniging 

betaald. 

En natuurlijk moet 
het hele team het net 

en de telmappen oprui-
men, maar dat kan ook nog 

als de tegenpartij naar huis is.

Het is onbeleefd om als thuisspelende 
partij eerder naar huis te gaan dan de 
tegenpartij.

Heel veel badmintonplezier!

Sportieve groet, Bea Maarseveen, 
competitieleiding junioren



23http://www.badmintonputten.nl

Thuiswedstrijdenoverzicht
Hieronder is een overzicht te vinden van speelzaterdagen tijdens deze competitie-
ronde en welke teams dan thuis spelen.

datum totaal S1 S2 S3 J1 J2 J3 J4
17-september-16 4 x x x x
24 september 16 3 x x x

01 oktober 16 4 x x x x
08 oktober 16 4 x x x x
15 oktober 16
22 oktober 16
29 oktober 16 3 x x x

05 november 16 3 x x x
12 november 16 4 x x x x
19 november 16 3 x x x
26 november 16
03 december 16 4 x x x x
10 december 16 4 x x x x *
17 december 16 4 x x x * x
24 december 16
31 december 16

07 januari 17 4 x x x x
14 januari 17
21 januari 17 2 x x
28 januari 17 4 x x x x

* = uitwedstrijd die in Putten gespeeld wordt

Op zaterdagen, als er competitiewedstrijden zijn, kan er vrij gespeeld worden.
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Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie voor recreanten

De “gewone” competitie is nog maar 
net begonnen of de inschrijving voor de 
voorjaarscompetitie wordt al weer geor-
ganiseerd. In tegenstelling tot de (winter)
competitie die meestal in het weekend 
wordt gespeeld, vinden de wedstrijden 
van de voorjaarscompetitie plaats op de 
speelavond van de (gast)vereniging.

De voorjaarscompetitie start in februari, 
eindigt begin mei.

Het is prettig als men zich als koppel of 
nog beter als team aanmeldt. Een team 
kan bestaan uit 2 dames en 2 heren of  
4 heren. Iedereen speelt 3 partijen; een 
enkel, een dubbel en een gemengd dub-
bel. Bij ons worden de thuiswedstrijden 

dus op donderdagavond gespeeld en 
starten om 20.15 uur. Meestal zitten er 5 
verenigingen in een wedstrijdpoule, dus 
4 thuiswedstrijden en 4 uitwedstrijden.

Er zijn wel kosten aan deze voorjaars-
competitie verbonden. Ook voor dit jaar 
is dit € 41,00 per team.

Interesse
Inlichtingen en/of aanmeldingen bij 
Wencke Smink (e-mail: uunu29ky@
kpnmail.nl)
Wacht niet te lang, de inschrijving bij de 
Bond moet eind oktober plaatsvinden.

Wencke Smink

Mededeling
Opzeggen lidmaatschap per 2017 

uiterlijk 1 december 2016 
schriftelijk of per e-mail
bij de ledenadministratie.

Bij te late afmelding blijft contributie over 2017 verschuldigd
(zie pag. 2, Nieuwsdropper, algemene informatie)

B.V.P., ledenadministratie
Husselsesteeg 35
3881 LC  PUTTEN 

Secretaris@badmintonputten.nl







27http://www.badmintonputten.nl

Verjaardagskalender

Jarige Senioren

Oktober
05 Risanka van der Hors

t
21 Henri van Gelder
24 Daam van Cappellen
27 Diederik van Donk
31 Frans van Dam

November
07 Caren Rooze
15 Bea Maarseveen

Jarige Junioren

Oktober
19 Jip van Eck
21 Rebecca Kamphuis

November
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U zult wel denken: “hé, waar zijn de 
altijd handige wedstrijdschema’s”. Tja 
papieren boekjes en schema’s, ze waren 
altijd heel erg handig. Maar nu zelfs de 
laatste Nokia 3310, of elk ander legen-
darisch GSM modelletje, van de club 
verdwenen is, is het de vraag of papie-
ren schema’s de beste keus zijn. 

Natuurlijk papier is geduldig en heeft 
niet elke nacht weer een dosis stroom 
nodig. Maar papier heeft ook wat be-
perkingen. Hoe zit het als er tijdens het 
seizoen wijzigingen zijn in het schema. 
En geloof me die zijn er. Hebben we dan 
een grote Nieuwdropper terugroepactie 
te pakken? Of moeten we hiervoor bij 
de leden persoonlijk langs gaan om met 
typex en pen dit te verbeteren. Ook het 
bijhouden van uitslagen voor tegenstan-
deranalyse vergt menig kostbaar stukje 
vrije tijd. 

Volgens de laatste cijfers hebben 85% 
van de Nederlanders een smart phone. 
Ik denk dan ook dat als we een onder-
zoek onder de leden zouden doen, dat 
er meer mensen een smart phone bij 
zich hebben in de hal dan een Nieuws-
dropper. Dus laten we deze situatie 
omarmen. 

Up-to-date wedstrijdschema’s, uitsla-
gen, rangen en standen zijn te vinden 
op www.badmintonputten.nl . Mocht 
men zich afvragen wat die nummertjes 
naast de teamfoto’s betekenen. Dat is 
de positie in de poule van het desbetref-
fende team. Aan de competitiespelers 

de schone taak om er allemaal eentjes 
van de maken ;-)

Is er dan niets goeds aan het ver-
trouwde papieren boekje. Natuurlijk niet. 
Probeer maar eens de origami van hier-
naast met je smart phone te te maken.

De taal hiernaast is Japans. Maar het 
gezegde: “Een plaatje zegt meer dan 
duizen woorden”, is hier vast van toe-
passing.

Mocht het toch nog wat lastig blijken of 
ben je benieuwd wat de aanwijzingen 
vertellen. Dan is hier nog een allerlaatste 
tip. Met de Google translate app en de 
camera van de smart phone zijn de tek-
sten hiernaast best aardig te lezen. En 
dat gaat toch echt een stuk makkelijker 
dan met het Prisma woordenboek. 

Namens de Nieuwdropper redactie,

Paul

Competitieschema's 
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Kopij inleveren voor

201611 november
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2015- 2016

 Vergadering Kopij Uitkomen
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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Nou de zomer is echt voorbij, de trai-
ningen zijn begonnen en de eerste 
competitiewedstrijden zijn gespeeld. 
We hebben een nieuwe jeugdbegelei-
der er bij (Tonnie welkom!), we hebben 
in de zomer jeugdbeleid en huisregels 
gemaakt (hartje zomer, mét kachel aan) 
en een jeugdcoördinator aangesteld 
(Froucke goed bezig!). En Wencke loopt 
warm als competitieleider voor de voor-
jaarscompetitie (fijn!).

Nu is het bestuur bezig met nadenken 
over digitalisering. Heel modern, geen 
papieren Nieuwsdropper meer, voortaan 
alles per e-mail of per whats-app. Het is 
nog niet zover, er komt in november nog 

een clubkrant uit. Maar toch…

Hoeft onze voorzitter dan geen voor-
woord meer te schrijven?
En hoe gaat het met de jeugd puzzel?
En onze trouwe sponsors, hoe blijven 
die in de spot light?
En….en… vragen genoeg! 

Als alles doorgaat… wat zou het laatste 
woord van de Nieuwsdropper dan zijn? 
Ik heb al wel een idee, maar daar denk 
ik nog even verder over na tot in novem-
ber. 

Het laatste woord
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