
Events

 28 juni 2018
laatste speelavond

30 juni 2018
7:30 - 11:00

Puttense Sportmarathon

juni 2018Zomerse temperaturen
In de DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws. Onderaan 
staat een link naar de volledige versie op de website. I
 
Puttense Sport Marathon 2018
Op zaterdag 30 juni as verzorgt onze vereniging het onderdeel badmin-
ton van de Puttense Sport Marathon. Van 07.30 tot 11.00 ontvangen 
we de deelnemende teams in Sporthal Putter Eng. Wij zoeken nog 4 
tellers en iemand die bardienst wil draaien. Je kunt je aanmelden via 
WhatsApp naar onze badminton-mobiel 06-58913836.

Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige DigiDropper hebben we 4 nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Bij de jeugd Xingluo Chen, Sinna Chen en 
Xavier de Rijk en bij de senioren Frederike Prins zijn lid geworden. We 
wensen jullie allemaal heel veel badminton plezier bij onze vereniging!

Alle clubkampioenen 2018 zijn bekend 
Bij de jeugd en de senioren heeft het iets langer geduurd dan geplanned 
om de clubkampioenschappen afgerond te krijgen. Zeker bij de senior-
en is er flink de tijd genomen. Maar nu zijn toch alle kampioenen van 
2018 bekend. We hebben dit jaar bij de senioren twee nieuwe club-
kampioenen. Janine en Rob gefeliciteerd. Kijk snel op de site voor alle 
uitslagen want ook de jeugd heeft weer een boel kampioenen.

Badminton succesvol tijdens Koningspelen 
Trainster Ilse van de Burgwal, Froucke en Harald Kemper hebben tij-
dens de Koningspelen het onderdeel badminton verzorgd. Ruim 350 
leerlingen groep 7 van de basisscholen van Putten hebben  groeps-
gewijs kennis gemaakt met de snelste racketsport ter wereld.

Competitie seizoen 2018 – 2019
Voor seizoen 2018 – 2019 hebben we voor de regiocompetitie 4 Jeugd-
teams aangemeld bij de Bond. Bij de senioren hebben we voor komend 
seizoen slechts 1 seniorenteam kunnen aanmelden voor de regiocom-
petitie. Daarentegen verwachten we dat we wel 3 of 4 seniorenteams 
kunnen samenstellen voor de door-de-weekse-najaars-competitie 2018 
- 2019. Op de site staan de volledige indelingen

Vriendentoernooi
1 juni hebben 11 vriendenteams gestreden tijdens het vriendentoernooi.
Tonnie viel uit met een liesblessure waardoor er nog een nieuw vrienden-
team is ingevlogen. Uiteindelijk gingen Ming en Lillie er met de prijzen 
vandoor. 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

http://www.badmintonputten.nl/digidropper.html

