
 Afgelopen zaterdag 13 juni or-

ganiseerde de Rabobank voor de 

tweede keer de Rabobank fiets-

tocht. Door deze tocht te fietsen 

kunnen mensen een vereniging 

steunen. De Rabobank stort voor 

elke 30 km een bedrag van € 

7,50 in de kas naar keuze van de 

deelnemer. Uiteraard deed de 

Veenshuttle ook mee! 

  

Alhoewel de zaterdag wat be-

wolkt begon met ook nog een 

aardige bui, knapte het weer ge-

lukkig op. Wel stond er een ste-

vige wind. Bij de start in 

Mijdrecht was het gezellig druk, 

met een diskjockey, gezond fruit, 

een bidon van de bank, flesje 

water, een appel en wat lekkers 

voor onderweg. Men kon een rou-

te via De Hoef fietsen, langs de 

prachtige Kromme Mijdrecht, maar 

ook een route door de weide 

landschappen via Kockengen of 

een route via Woerden en Bode-

graven.  

  

Hoeveel mensen voor Veenshuttle 

hebben gefietst is nog niet hele-

maal duidelijk, maar dat gaat de 

penningmeester binnenkort vast 

merken. Volgens enkele tellingen 

hebben ongeveer 1.600 mensen 

meegedaan! Een prachtig initiatief 

van de Rabobank om verenigin-

gen te sponsoren via deze spor-

tieve “voor wat, hoort wat”-actie, 

dank! 
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In dit nummer: 

De grootste shuttle ter 

wereld staat in de USA 

(Kansas City Museum) en 

is 48 keer groter dan een 

echte met een gewicht 

van 2267 kilo 

(een normale veren 

shuttle weegt tussen de 

4,74 en 5,50 gram). Het 

bijbehorende racket is 

nog niet gemaakt.  
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Camping gerecht: Aardappel pannetje met groente 

Het camping recept van een aardappelpannetje met groente smaakt fantastisch en kan begeleid 

worden met vlees, vis of kip naar keuze. Dit hoofdgerecht smaakt bijvoorbeeld heerlijk met een 

gehaktbal, maar ook met een schnitzel.  

Bereidingstijd  Kooktijd Totale tijd 

 15 min.   20 min.  35 min. 

Ingrediënten 

 1 kilo aardappelen 

 50 gram boter 

 1 theelepel kerriepoeder 

 1 eetlepel basilicum 

 I ui 

 3 eetlepels mayonaise 

 2 preistengels 

 1 blik maïs 

     Amsterdamse uitjes 

 

1. Schil de aardappelen en snijd deze in plakjes. 

2. Kook de aardappelplakjes in tien minuten gaar. 

3. Snijd de ui in stukjes en de prei in ringetjes. 

4. Giet de aardappelen af en bak deze in boter. 

5. Voeg de ui en prei toe en bak deze mee. 

6. Giet het vocht uit het blik maïs af en voeg deze toe. 

7. Meng de mayonaise met kerriepoeder en basilicum. 

8. Serveer het gerecht met de mayonaisemix en Amsterdamse uien. 

9.  Bereid gelijktijdig met het bovenstaande vlees, kip of vis naar keuze. 

 

Instructies 
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Jeugd clubkampioen Veenshuttle 

 

Na een spannende donderdagavond bij onze badmintonvereniging Veenshuttle bleven er nog 4 

jongens over uit de verschillende poules die gingen strijden voor het clubkampioenschap 2015. 

De finale werd gespeeld tussen David en Sander. 

Hoewel David erg veel tegenstand bood moest hij zijn meerdere erkennen in Sander, die met allerlei 

verrassende sprongen de finale won, met het geringe puntenverschil van slechts 2 punten. Sander 

is onze nieuwe clubkampioen in de jeugd!  
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Het MRTT in het kort  
 

Op zondag 11 oktober 2015 vindt het 6e Mixed Recreanten Team Toernooi (MRTT) van Badminton 

Nederland plaats in Almere. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de "recreatieve" spelers van 

Badminton Nederland en gastspelers. Het is een toernooi waarin recreatief badminton en plezier 

maken centraal staat. Het wordt gelijktijdig georganiseerd met de Yonex Dutch Open, waardoor er 

een unieke mogelijkheid wordt geboden om topbadminton in hetzelfde complex te bekijken. De 

combinatie van veel zelf spelen en wedstrijden op topniveau op de halve finaledag bekijken, maakt 

deze dag tot een feest voor de deelnemende spelers. 

Het MRTT is net als de andere recreatieve toernooien (ARTT en LRTT) gebaseerd op een mix van 

veel recreatief spelen in een gezellige omgeving. Veel spelen betekent dan ook dat u nooit uitge-

schakeld wordt. Op het MRTT betekent dit dat u middels het roulatiesysteem de hele dag met wis-

selende partners uit uw team verschillende gemengd dubbel partijen speelt. 

Het toernooi is bedoeld voor recreatieve badmintonspelers, niet voor hogere competitiespelers. 

Als richtlijn stellen wij dat spelers mee kunnen doen als zij recreanten zijn of in de lagere regionale 

competitieklassen spelen. Wij hanteren echter geen strikte regels over wie er wel en niet mee mo-

gen doen. Voor hogere competitiespelers is het toernooi simpelweg niet leuk. Badmintonners die 

geen lid zijn van Badminton Nederland zijn ook welkom, zij het tegen een kleine extra bijdrage 

waarmee men automatisch lid wordt tot en met eind 2016. 

Nogmaals, bijzonder aan het MRTT is dat de deelnemers die zaterdag toegang krijgen tot de 67e 

Yonex Dutch Open. De zondag is de dag waarop de finales gespeeld worden. Om tijdens de toer-

nooiuren ook een kijkje te kunnen nemen, worden in het speelschema meerdere pauzes ingepland. 

Al met al een geweldige kans om lekker te spelen en topbadminton te zien. 

U kunt zich aanmelden voor het MRTT namens Veenshutlle door een mail te sturen aan: 

wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl  

 

http://www.dutchopen.nl
http://www.alphensertt.nl
http://www.lrtt.nl
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Dat het goed gaat met de vereniging merkt iedereen wel. Maar dat gaat niet vanzelf. Veel vrijwil-

ligers dragen hun steentje bij. En samen werken maakt veel werk licht. 

Nu werd het zonnetje wel heel letterlijk genomen. 3 Juli was een van die hittegolf dagen en het was 

dus behoorlijk warm. 

Maar buiten op het terras van de bowling Mijdrecht was het heerlijk vertoeven. 

Na een drankje en de indeling werden de schoenen aangetrokken. De wedstrijd ging om de beste 

team prestatie, we zijn tenslotte een hecht vrijwilligers team. De uitslag zullen we de lezer niet mee 

vermoeien, want daar was de avond uiteindelijk toch niet voor. 

Maar niet onvermeld mag blijven dat Menno maar liefst 223 punten in een game gooide, maar 

overtroefd werd door Roelien met 224 punten. Voor de schrijver van dit stukje een voor onmogelijk 

gehouden aantal. 

Na afloop van het bowlen was er nog een drankje en een bedankje voor de inzet van al onze vrij-

willigers. 

Een fijne zomer met eventueel nog vakantie gewenst en tot eind augustus weer in De Phoenix. 

Vrijwilligers Veenshuttle in het zonnetje gezet. 
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Jaargang  37                 nummer  5   
seizoen 2014 /2015  

  Redactie  Oscar Grootegoed 0297  272099   redactie@veenshuttle.nl
       

    Webmaster    Jan Smit  webmasterer@veenshuttle.nl 

De vereniging is opgericht op 18 april 1978 als Badminton Vereniging 
Mijdrecht,  BVM. 

De naam is in de jaren 90 veranderd in  V e e n s h u t t l e  

d a g e l i j k s   b e s t u u u r 
Voorzitter  Joop Reurings  0297  283665 voorzitter@veenshuttle.nl 

Secretaris  Pieter Terpstra  0297  591182 info@veenshuttle.nl 

Penningmeester Martin van Lint  0297  778349  

        penningmeester@veenshuttle.nl 

 
   h u i d i g e    c o m m i s s i e s  

Recreanten- Voorzitter Marja van Roon   0297 274403 

       recreanten@veenshuttle.nl 

   Leden   Nos Reyhani 

       Iranda Kat   

   trainer   Ron Sabbé 

 

Wedstrijd - Voorzitter   Maaike de Vries  0620032692 

       wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl 

   Trainer      nader  overleg 

 

Jeugd -  Voorzitter   Rina Enderman  0297 285350 

       jeugdcommissie@veenshuttle.nl 

   Leden   Eric v d Burgh, Eric de Groot 
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Sponsoren Veenshuttle 

Administratie kantoor Klaas Kleijn  

 

Van der Wilt  

verwarming en airconditioning 

Hema Mijdrecht 

 

Van Rossum Makelaardij 

d'Hersigny Textiles  

 

Hogendoorn Profile Tyrecentre 

Jeroc 2000 relatiegeschenken 

 

Electrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 

Laco sporthal De Phoenix  

 


