
 
 

VAN UW REDACTIE 
 

We hebben er weer behoorlijk lang op moeten wachten, zeg!!! De laatste 

DigiKlier dateert alweer van … U weet het vast niet meer, maar blijkbaar 

heeft nauwelijks iemand onze DigiKlier gemist. De redactie was het wel 

een beetje beu: Constant achter mensen moeten aanhobbelen met het 

verzoek om iets aan te leveren. Terwijl er toch genoeg dingen binnen ons 

clubje gebeuren. Je moet ze soms eens zien zitten met hun mobieltje in de 

hand. En al die bullshit op Facebook. Daar wordt wel allerlei onzin 

geplaatst. Is het nou zo moeilijk iets voor een DigiKlier aan te leveren??? 
 

Stelletje lapzwansen! 
 

Wij hebben onze taak als redactie onlangs toch maar weer serieus 

opgepakt. Wie hebben er dit keer de moeite genomen om ons clubblad 

met pure tekst ter lering en vermaak van het overige badmintonvolkje op 

te fleuren? Dat zijn bijna allemaal mensen die al een steentje aan het 

welbevinden van ons clubje bijdragen. 

 

Duizendmaal dank is de redactie verschuldigd aan: 

 Adverteerders en sponsoren, met wier geldelijke bijdragen we ons 

clubje draaiende kunnen houden; 

 Hen, die ervoor gezorgd hebben dat er geld van sponsoren en 

adverteerders kwam; 

 Hen, die sponsoren en adverteerders achter de broek zaten om toch 

vooral advertenties aan te leveren; 

 VOORZITTER Jacco, die wij al in december hadden benaderd 

voor het aanleveren van het voorzitterswoordje ten behoeve van de 

voor december geplande DigiKlier; 

 De RAZENDE REPORTER, die de randverschijnselen tijdens een 

toernooi beschrijft (waarvan overigens ook zo’n toernooideelnemer 

verslag had kunnen doen !!!!!) ; 



 Inge en Tessa, die ons allerlei ideetjes aan de hand doen om fit de 

zomer door te komen; 

 Barbara die met foto’s, gemaakt door Inge, een fraaie fotoshoot 

aanleverde, misschien ook iets voor andere teams??? 

 Gerry, voor zijn visie op de oude en nieuwe sporthal; 

 Een extra felicitatie voor het vlaggenschip van de vereniging, dat 

alsnog naar de Eerste Divisie is gepromoveerd; 

 Een stukje uit een oude Gelderse Post om een tandje bij te zetten; 

 Een overzicht van de clubkampioenen, die (indien aanwezig) 

tijdens de geslaagde feestavond in het zonnetje zijn gezet; 

 De Redactie voor een verslag van de wedstrijden van team 1 en 2 

in het kader van de Carlton Cup 2017; 

 Nogmaals de redactie voor de eindstanden van de competitie; 
 

Wanneer mogen jullie dan weer kopij aanleveren? We zijn overgegaan op 

de DigiKlier. Het voordeel leek ons, dat we flexibeler kunnen zijn, dat we 

eerder zouden kunnen inspelen op nieuwtjes en, niet onbelangrijk: dat we 

ook voor adverteerders en sponsoren meer te bieden hebben. Gelukkig is 

regelmatig ons Thuisnieuws in de Digi-vorm verschenen, zodat we aan 

onze verplichtingen t.a.v. sponsoren en adverteerders hebben kunnen 

voldoen. NU NOG DE VULLING DOOR DE LEDEN en we zijn op de 

goede weg. Dus heb je wat te melden, doe dat gelijk op het moment dat 

het je te binnen schiet. Je hoeft niet te putten uit je geheugen, hoeft niets 

meer op je harde schijf op te slaan, je kunt je ei direct kwijt.  
 

Mail wat je op je (UBC-)hart hebt aan edejongh@globalemail.nl of 

frankrissewijck@gmail.com, en we zorgen dan voor plaatsing in onze 

DigiKlier. Succes …… !!!!! 
 

HEB JE SOMS WAT OP JE LEVER? 

HOU JE VAN WAT DOM GEZEVER? 

OF WIL JE WEL EENS JE EITJE KWIJT? 

WE PUBLICEREN ALLES, ZELFS ALS 'T GEEN HOUT SNIJDT! 

OOK NU WENST DE REDACTIE U ALLEN VEEL LEESPLEZIER, 

WANT WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER DIGIKLIER! 
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