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Van de voorzitter. 

Speciale Corona uitgave 

Heeft u ook het gevoel dat er geen einde aan komt? Ieder keer weer denk je 

dat het einde in zicht is, en dan blijken er toch weer meer besmettingen te 

zijn, zien we een nieuwe variant ontstaan en daardoor verkeren we nog weer 

langer in een soort “huisarrest light”. We willen wel, maar kunnen nergens 

heen en mogen ook elkaar niet opzoeken. Ik zal u vertellen, het besturen van 

een vereniging in deze periode is ook echt niet leuk. We willen zo graag, 

maar het kan gewoon niet. En ik heb eerlijk gezegd ook geen idee wat de 

eerste stap zal zijn als we wel weer mogen spelen. Is dat met beperkingen, 

zoals we geëindigd zijn met alleen enkelpartijen, of misschien ook wel dub-

bels, en hoe zit het met kantine en publiek op de tribune? Blijven de maatre-

gelen voor de jeugd wat lichter of zijn er nieuwe inzichten die leiden tot 

zwaardere maatregelen bij de jeugd? Krijgen we nog een avondklok? Keren 

we daarna weer terug naar het oude normaal, of komt er een nieuw normaal, 

en wat vinden we daar dan van en wat betekent dat voor ons? Kortom, ook 

uw bestuur zit met meer vragen dan antwoorden.  

En dan het lidmaatschap van onze vereniging. Uiteraard krijgen we signalen 

van leden die met lede ogen ieder maand € 12.50 van hun rekening afge-

schreven zien worden. En daar komt straks nog wat bondscontributie bij. Tij-

dens de eerste lockdown konden we drie maanden de incasso stopzetten, 

omdat de gemeente de zaalhuur had stopgezet. Dit is nu (nog) niet het geval, 

en omdat zaalhuur verreweg onze grootste kostenpost is kunnen we momen-

teel niet anders dan blijven incasseren. Ik hoor u denken, kun je dan niet 

gewoon tijdelijk de huur beëindigen? Ja, dat kan, maar dan schiet het tarief 

(nu gebaseerd op een jaarcontract) voor het hele jaar ineens een stuk om-

hoog waardoor we onszelf alsnog op extra kosten jagen. U mag erop rekenen 

dat we er niet op uit zijn om de rekening van de BV Doesburg vol te laten lo-

pen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om voor de leden er uit te halen 

wat er in zit, en we vragen jullie nadrukkelijk om daar begrip voor te hebben. 

Zogauw zaken veranderen zult u dat horen en merken. 

Ik lees het nu terug, en het is geen wervend stuk geworden voor een 

“nieuwjaarsuitgave”. Onzekerheid, niet spelen, zorg om welzijn en gezond-

heid, kortom het is niet de fijnste periode voor een Badmintonvereniging. Ik 

hoop echter dat u uw vereniging trouw blijft, en nog meer hoop ik dat we bin-

nen afzienbare tijd weer allemaal onze enkels en dubbels kunnen spelen, 

misschien met wat extra aandachtspunten, maar bovenal weer kunnen spe-

len, en als het even kan met wat napraten in de kantine. Ik wens u, met de 

vaccinatie die uiteindelijk de verlossing moet brengen in zicht, sterkte. Hou 

vol! 

Hein den Hartog 

http://bvdoesburg.nl/nieuws/


Het ontstaan van de BV Doesburg en hoe het in die jaren ging. 
 
In 2003 had ik, Margreet van Ittersum,  ter gelegenheid van ons 30 jarig jubileum,  een interview met 
de oprichters van de B.V. Doesburg 
Sinds die tijd zijn er uiteraard leden weggegaan, maar ook bijgekomen. Voor met name deze nieuwe 
leden, of ouders van jeugdleden hierbij nog even in het kort het ontstaan van de vereniging. 
 
Oorsprong. 
Destijds, heel lang geleden, was er een clubje mensen die 1 per week vrij speelden o.l.v. ene Jan 
Stronks. Dat spelen beviel erg goed en na een jaar was het clubje al zo groot dat men een heuse 
badmintonvereniging kon oprichten onder de naam Typhoon. 
Het bestuur van Typhoon bestond destijds uit Leo den Doop, Petro van Dijk, Jan Pastoor, Marius 
van Lienden en Jenny Doornbos. Typhoon groeide gestaag en het niveau werd steeds hoger; er 
werd zelfs al landelijk gespeeld. Het werd een heuse prestatiegerichte vereniging. 
Er waren toen een groep leden die liever meer voor de gezelligheid wilden spelen, dus zeg maar 
recreatief.  
 
Ontstaan. 
Maar...hoe groot moet zo’n groep zijn om een vereniging te kunnen oprichten en wat komt er alle-
maal bij kijken vroegen Jan en Petro zich af. De heren Stronks en Brons van het district Oost ston-
den met raad en daad bij. 
 Men had berekend dat met 15 tot 20 leden de zaalhuur en andere kosten konden worden betaald. 
Nou , die leden waren er dus, 
En zo is de B.V. Doesburg ontstaan. Er werd gespeeld in het halletje aan de Looiersweg (waar nu I 
am Sport in zit) . Daar hadden ze op de zaterdagmiddag een paar uurtjes de hal. Dat was dus in mei 
1973. En met de ingang van het seizoen, 73/74 werd de zaterdagmiddag verruild voor de vrijdag-
avond.  
Er werden open dagen georganiseerd om leden te werven en het district zorgden voor rackets en 
shuttles Deze open dagen waren een enorm succes en de vereniging groeide als kool.  
Het doel destijds was op de eerste plaats gezelligheid en lekker spelen, maar er was geen probleem 
en men stelde geen eisen als men wilde deelnemen aan de competitie.  
En zo was er een vereniging waar men zowel voor de gezelligheid en ook voor de competitie kon 
spelen. Het ging zo goed met de BV Doesburg dat men in het tweede seizoen van haar bestaan al 
met een aantal teams aan de competitie deelnam. 
 
Keuring. 
Wat nu ondenkbaar is, is het feit dat wanneer men in de jaren 70 competitie wilde spelen, men 
moest kunnen aantonen dat men gezond was en had men een verklaring nodig van het federatiebu-
reau Medische Sportkeuring. Kan mij nog wel herinneren dat we bij klachten/sportblessures naar 
Papendal konden om daar een medische keuring te ondergaan en te horen wat je kon doen tegen je 
blessure. Soms moest je terugkomen voor een herkeuring. 
 
Coaching. 
DE B.V. Doesburg was haar tijd al ver vooruit. Want….Jan van Wienen stond met een camera de 
wedstrijd helemaal te filmen en werd het spel nadien bekeken en kreeg men te horen wat goed en 
wat fout ging en hoe men zich moest verbeteren. 
 
 
 
Kantine Looiersweg. 
In de kantine van het halletje aan de Looiersweg stond Sientje. Sientje was een ontzettend aardige 
vrouw met kennis van zaken. Sientje was de moeder van de vereniging destijds. Zij stond dag en 
nacht klaar voor de vereniging. Haar kroketten schijnen uitzonderlijk lekker te zijn geweest, want die 
vlogen de kantine uit. Tijdens toernooien in een weekend was er altijd een middagpauze. Sientje 
had dan tafels gedekt en ging met z’n allen aan de friet en kroketten. 
 
Beumerskamp. 
Toen de sporthal Beumerskamp gebouwd ging worden, vroeg men 

Geschiedenis  door Margreet van Ittersum 

 



zich bij de B.V. Doesburg af: wat gaan we doen: klein blijven of groter groeien en naar de Beumers-
kanp gaan. De leden moesten zich tijdens een Algemene Ledenvergadering hierover uitspreken. De 
meerderheid was voor groter groeien en dus ging men mee naar de Beumerskamp. En hier spelen 
we nog steeds.  
Inde kantine stond Toon en werd bijgestaan door Ada. Ada heeft een aantal jaren later de kantine 
van Toon overgenomen. De oude garde weet nog wel hoe gezellig de donderdag_ en vrijdagavonden 
waren en hoe laat het werd. Ja toen hadden we nog 2 avonden de hal. 
Tijdens toernooien zorgde Ada voor de inwendige mens: ze kookte altijd een grote pan soep en tos-
ti’s en broodjes bal waren niet aan te slepen. 
 Voor hoelang we nog in deze hal spelen…..? Dat is nog even de vraag. Men wil de sporthal afbreken 
en is de vraag wanneer en waar we dan een nieuwe hal gebouwd gaat worden. 
 
Cursussen en opleidingen en vergaderingen: 
Vanuit onze Badminton Bond werden altijd al cursussen en trainersopleidingen gegeven. 
Ook Jan Pastoor en Marius van Lienden hebben destijds de opleiding Basisopleiding in de Sport ge-
daan en mochten toen training gaan geven. Omdat trainers een grote onkostenpost was op de begro-
ting, gaf Jan jeugdtraining en Puck den Doop training aan de hoofdmacht. 
Joy Stam. En tot op de dag van vandaag heeft onze verenging bijna altijd gediplomeerde trainers in 
dienst gehad. Met nu Jan-Maarten ten Katen als trainer voor zowel de senioren als de jeugd. 
 
De bond had destijds  1 verplichte cursus voor kaderleden van een vereniging en dat was de cursus 
Omgang met leden. Een cursus die gegeven werd op een zondag van 9 tot 16 uur. 
En ook toen al was er jaarlijks de ledenvergadering van de bond met alle verenigingen uit district/nu 
regio Oost, waar men verplicht naar toe moest. Daar moest je met 2 kaderleden naar toe. Kwam je 
niet opdagen kreeg je een boete. 
 
Guinnessbook of records. 
In 2013 toen de vereniging dus 40 jaar bestond hebben Jan-Maarten ten Katen, Peter Kuster, Indra 
Strijbos en Femke Brinkhorst een geslaagde poging gedaan om het wereldrecord dubbelspel te ver-

 

Dutch club beats badminton playing time world record

 

BY  
RAPHAËL SACHETAT    – JUNE 4, 2013POSTED IN: NEWS 

https://www.badzine.net/2013/06/dutch-club-beats-badminton-playing-time-record/
https://www.badzine.net/author/raphael/
https://www.badzine.net/category/news/


Puzzel:  Lees de vragen goed alvorens je het antwoord geeft op de volgende vragen: 
 
1: Iemand gaat 12 uur slapen. Hij stelt de wekker af en wordt volgens de wekker om 1 uur. Hoeveel 
uur heeft hij nu geslapen? 
 
2: Een dokter geeft je drie tabletten en hij zegt: “Neem elk half uur een tablet in”. Hoelang doe je 
met deze tabletten? 
 
3: Bestaat 5 december ook in Duitsland? 
 
4: Hoeveel maanden hebben 28 dagen?5: Een boer heeft 17 schapen. Allen, met uitzondering van 9 
gaan dood. Hoeveel levende schapen houdt hij over”? 
 
5: Een boer heeft 17 schapen. Allen, met uitzondering van 9 gaan dood. Hoeveel levende schapen 
houdt hij over? 
 
6: Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het zuiden. Er loopt een beer land. Welke kleur 
heeft deze beer? 
 
7: Is het in Rusland toegestaan dat een man met een zuster van zijn weduwe trouwt? 
 
8: Kan iemand die ten westen van de Mississippi woont, ten oosten van de Mississippi begraven 
zijn? 
 
9: Hoeveel dieren van elk nam Mozes mee in zijn Ark? 
 
10: Je bent mijn zoon. Ik ben echter niet je vader. Wie zei dit. 
 
11: Krijgt een nachtwaker pensioen als hij overdag sterft? 
 
12: In 1912 werd een munt gevonden met het opschrift 40 jaar voor Christus. Hoe oud is deze 
munt? 
 
13: Iemand gaat een donkere kamer binnen met een doosje waar nog 1 lucifer in zit. Hij wil de 
krant gaan lezen. In de kamer staan een petroleumlamp, een kaars en een open haard. Wat steekt hij 
als eerste aan? 
 
14: Twee mannen spelen 5 potjes schaak. Elke man wint evenveel potjes en er zijn geen gelijke 
spelen. Hoe kan dit? 
 
15: Er zijn 10 appels. Jij pakt er 6 van weg. Hoeveel appels heb je dan? 
 
 
Mail je antwoorden door naar Margreet met vermelding van je naam en onder de goede oplossingen 
verloten wij een lekkere plak chocolade. Deelname is voor alle leden. 
 
Email: margreet.vanittersum@live.nl 



Namens Badminton Nederland wensen we jou een sportief en gezond 2021. De eerste vaccinaties 
zijn gezet en hopelijk zijn we hiermee op weg naar veel meer bewegingsvrijheid en het weer kun-
nen beoefenen en genieten van onze prachtige sport. 
 
2020 was voor ons allemaal een heel zwaar jaar maar met de start van een nieuw jaar liggen er 
ook weer ontelbare kansen op ons pad. Wij hopen jullie dan ook dit jaar weer mee te kunnen ne-
men in alle mooie ontwikkelingen die wij voor dit jaar op de planning hebben staan.  

Beste Lezers, 

Van  de Bond 

Geen LRTT in 2021 
De organisatie van het Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) heeft besloten om het 
toernooi dit jaar niet door te laten gaan. Het toernooi stond gepland voor maart 2021 in 
Arnhem. 

Het organisatiecomité vindt dat de veiligheid en gezondheid van deelnemers en organisatie 

voorop staat. Men hoopt in oktober dit jaar tijdens de Yonex Dutch Open wel een MRTT te kun-

nen organiseren. 

 

Voorlopig geen badminton door invoering strenge lockdown 

De boodschap in de toespraak van premier Mark Rutte over de nieuwe maatregelen omtrent het 

coronavirus was helder. Nederland gaat in een strenge lockdown om de opmars van het virus te 

stoppen. Dit betekent helaas voor ons dat de rackets weer in de tas kunnen en de shuttles terug 

in de koker. Opnieuw een flinke klap voor badmintonnend Nederland.  

Spelregels voor sport in het kort 
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te redu-
ceren, zijn er maatregelen voor sport. 

De maatregelen zijn: 

• Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer) 

• In binnenruimtes sporten mag niet. 

• Groepslessen buiten mogen niet. 

• Sportscholen zijn dicht. 

• Wedstrijden zijn verboden. 

• Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen. 

• Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te 
houden is. 

• Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrij-
den spelen met teams van hun eigen club. 

• Publiek bij sport is niet toegestaan. 

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht 

 



Hallo badmintonners, 

 

Wij zijn Daphne en Linda en spelen  alweer een tijdje bij Bv Doesburg , wij spelen competitie in de U16 

samen met onze teammaatjes Britt en Renske. Helaas  door de corona  geen training en geen compe-

titie. Vooral de competitie missen wij omdat we het  altijd  leuk en gezellig hebben onder elkaar. Hope-

lijk als het weer kan en mag weer trainen en eventueel competitie spelen. Wij hopen dat iedereen ge-

zond kan blijven en dat we elkaar weer gauw kunnen zien en spreken. 

 

Groetjes Daphne en Linda Jansen. 

Bijdrage jeugd 

Nieuws van de jeugdcommissie! 
 
Helaas liggen door de Corona ook bij de jeugd alle activiteiten stil. 
De competitie ligt al maanden stil en we verwachten dat dit nog wel een tijd 
gaat duren. 
Zodra het weer kan zal de bond een nieuw speelschema maken en zal Re-
né een nieuw rij- en begeleidschema maken. 
 
Ook ging de Sinterklaasviering in de sporthal niet door. Gelukkig hadden 
nog we wel chocoladeletters ontvangen van de Sint om uit te delen aan 
kinderen! 
 
Helaas hebben we moeten beslissen om het Mosterdstad Toernooi dit jaar af te lassen. Het toernooi 
stond gepland op 20 maart. Dit is te snel; het virus zal dan nog niet uitgewoed zijn. Verschuiven naar 
een andere datum is erg lastig, want we weten niet wanneer het wel kan en bovendien komen we in 
de knoop met de (inhaal) competitie en andere toernooien. 
 
Wel is er toch nog positief nieuws. De grote clubactie heeft 174 Euro opgebracht. Dit is weliswaar 
minder dan voorgaande jaren, maar omdat de actie in Coronatijd moest gebeuren is het meer dan wij 
verwacht hadden. 
 
We hopen –net als jullie- dat het virus snel is uitgeroeid en dat we dan weer lekker vrij kunnen gaan 
en staan waar we willen en natuurlijk ook weer lekker kunnen badmintonnen! 
 
Hou vol! 
 
Groetjes,  
De Jeugdcommissie 

Als troost en medeleven   heeft het bestuur 

besloten om met de Kerst om aan alle leden  

een attentie te geven. 

Voor de senioren was dit een heerlijk fles wijn 

die door de bestuursleden zijn rondgebracht. 



Badmintonster Samantha Hutink van Doesburg: "Als je hier al zeventien 

jaar speelt, ga je niet zo snel meer  naar een andere club." foto Henk 

Rodrigo   2009 de Gelderlander 

BV Doesburg & Social Media 



Terugblik 1997    

Clubkampioeschappen 





 

BEZOEK REGELMATIG ONZE WEBPAGINA 

http://bvdoesburg.nl/ 

Penningmeester Contributiezaken en leden-
administratie: 

(aanmelden en opzeggen) 
Bert Meijerink Tel: 474869 
Hermaat 129 
6983 AH Doesburg 
ledenadministratie@bvdoesburg.nl 

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maan-

den 

 

Competitieleider: 

Rien van Ittersum Tel: 0653711243  

 

 

 

 

BADMINTON VERENIGING 
DOESBURG    

BADMINTON 

MEER DAN EEN SLAG IN DE LUCHT 

NIEUWSBRIEF 
VAN DE 

 

SECRETARIAAT BV-DOESBURG:  
Fred Mossink  

secretaris@bvdoesburg.nl 

 

 

Volgende uitgave :   z.s.m. 

Stay Safe  

http://bvdoesburg.nl/
mailto:ledenadministratie@bvdoesburg.nl
mailto:secretaris@bvdoesburg.nl

