
             World Record Attempt           Badminton Vereniging  
                27 uur badminton         Almere 

 Start recordpoging 27 februari 2009 - 13.00 uur 
 Einde recordpoging 28 februari 2009 16.00 uur 
 Locatie: Sportcomplex “De Toekomstgroep” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Steven van Puffelen. 
 
Geboren: 23 mei 1990 in Delft. 
 
Familie: Vader Cock, Moeder Ineke en 
zus Esther. Allemaal badmintonners bij 
BV Almere. 
 
Opleiding: Vorig jaar heb ik het 
Gymnasium aan Het Baken gedaan. Dit 
jaar ben ik 1ste jaars Archeologie student 
aan de VU. 
 
Werk: Ik heb sinds anderhalf jaar een 
bijbaantje bij Albert Heijn. 
 
Karakter: Ik houd van gezelligheid, maar 
ik kan ook wel serieus zijn op z’n tijd.  
 
Team: Ik speelde dit jaar in team 11, het 
gezelligste team waar ik tot nu toe in heb 
gespeeld, met Krijn Hoetmer, Rick Blok, 
Mariska Post, Suzanne Paap en Sharon 
Eevenaar.  
 
Badmintonspecialiteiten: Ik moet het 
vooral van m’n doorzettingsvermogen 
hebben. Ik moet wel altijd even in de 
wedstrijd komen. 
 
Vakantie: Tot nu toe ben ik altijd met m’n 
ouders meegegaan. Dit jaar ga ik voor het 
eerst met vrienden voor zon, zee, strand en 
natuurlijk uitgaan in Blanes. 
 
Idool: Victor Wooten. De meest 
technische bassist ter wereld in mijn ogen. 
Ik zal waarschijnlijk nooit zo goed worden 

als hij is, maar ik hoop in ieder geval dicht 
in de buurt te kunnen komen. 
 
Film: Ik kijk niet zo vaak films, maar 
Forest Gump vind ik erg goed, net als 
Pirates. Ik houd vooral van comedies waar 
ook wel actie in zit. 
 
Lezen: Ik lees haast geen boeken, als ik 
een boek lees gaat het over muziek. Mijn 
favoriete boek is Scar Tissue, de 
autobiografie van Anthony Kiedis, de 
zanger van The Red Hot Chili Peppers. 
 
Muziek: Ik ben gepassioneerd basgitarist. 
Ik ben bassist van een poprock bandje 
genaamd Last Minute.  
Ik houd van rock en ook wel van pop dat 
naar de reggae kant toe neigt. Ook ben ik 
inmiddels fan van de Nederlandse rapper 
Typhoon. 
 
Eten/Drinken: Mijn favoriete eten is 
Grieks, vooral omdat hier lekker en veel 
vlees bij zit. Ook een patatje op z’n tijd 
gaat er wel in. 
Doordeweeks drink ik voornamelijk 
Dubbel Fris en 7up, bij het uitgaan een 
biertje. 
 
Andere hobby’s: Natuurlijk mijn grote 
passie mijn basgitaar. Ook vind ik mijn 
studie Archeologie erg interessant en 
besteed hier veel tijd aan. 
 
TV: Ik houd van komische programma’s, 
als De Lama’s en Draadstaal. Ook kijk ik 
vaak Miami Ink op Discovery Channel een 
programma over tatoeages en de verhalen 
erachter. 
 
Wat vind je van BV Almere. 
BV Almere is een gezellige club, waar ik 
mij goed heb kunnen ontwikkelen als 
badmintonner. Ook heb ik er een paar 
goede vrienden leren kennen. Ik zou 
nergens anders meer willen spelen. 

 
 
 
 


