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In dit nummer: 

In dubbelspel wordt de 
shuttle vaak 40 tot 50 
maal geslagen binnen de 
20 seconden, dat is 2,5 
maal per seconde of één 
slag om de 0,4 seconden!  

MINI DIGI SHUTTLE 

Na het succes van 2014 en 2015 met ruim 2000 deelnemers organiseert Rabo-
bank Rijn en Veenstromen op zaterdag 11 juni 2016 voor de derde keer de 
Rabo Fietstocht. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen tijdens de 
Rabo Fietstocht. Er zijn diverse mooie routes uitgestippeld van 30 en 100 km 
door het Groene Hart. En dit jaar ook een speciale gezinsroute van 12 km. 

Fietst u ook gezellig mee? 

V a s t  b e d r a g  p e r  k i l o m e t e r  
Per uitgereden route schenkt de Rabobank een vast bedrag. 12 kilometer levert 

een bedrag op van € 5, 30 kilometer € 10 en 100 kilometer zelfs € 25. Wilt u 60 

kilometer fietsen? Dan kan dit ook dit jaar door twee maal de route van 30 kilo-

meter te fietsen. U ontvangt dan ook twee maal het bedrag van € 10! 

S t a r t p u n t e n  e n  s t e m p e l k a a r t e n  

Alle routes lopen door de regio van Rabobank Rijn en Veenstromen. Er zijn di-

verse startpunten in Mijdrecht, Woerden, Zegveld, Bodegraven en Kockengen. 
U kunt zich individueel melden bij een startpunt, waar u een stempelkaart ont-
vangt. Op de stempelkaart schrijft u het deelnemersnummer van de lokale ver-
eniging, stichting of school waarvoor u fietst. Aan het eind van de rit levert u 
uw stempelkaart, met de benodigde stempels, in. Het bedrag dat maximaal 
wordt uitgekeerd aan een vereniging, stichting of school naar keuze bedraagt 

€ 750. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Vrien-

den, familie, buren, kennissen, iedereen is welkom! 

D e e l n e m e r s l i j s t  

Aanmelden als fietser is niet nodig. U kunt deze dag gewoon komen fietsen. 



MINI DIGI SHUTTLE 

Laatste competitie wedstrijd opstap team 

 

 

Zaterdag 5 maart speelde het opstap team zijn laatste competitie wedstrijd. 

Tot dat moment had men alle wedstrijden nog gewonnen. Het was een uit wedstrijd, dus in een vreemde hal 

en goede tegenstander. Na 8 spannende wedstrijden bleef de teller staan op 4-4. 

Een knappe prestatie. Het team met Amber, Rosa, Niels en Melvin heeft dus geen enkele wedstrijd verloren. 

Nu speelt men in de opstap competitie niet om het kampioenschap, maar voor dit team is dit natuurlijk een 

fantastisch resultaat en een felicitatie waard. Volgend jaar gaan ze in de echte competitie van de regio spe-

len. Een nieuwe uitdaging om ook daar goed voor de dag te komen.  
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Spannende wedstrijden tijdens single clubkampioenschappen 

Veel inschrijvingen zorgden voor maar liefst 3 poules bij de mannen voor de single clubkampioenschappen bij de 

badminton vereniging Veenshuttle. Ook de jeugd vanaf 14 jaar was uitgenodigd om deel te nemen in de poule 

voor recreanten. Dat dit een goede stap was bleek wel. Maar liefst 7 jongeren deden mee, wat vele leuke wed-

strijden opleverde. Hierdoor hoopt de vereniging de integratie van de jeugd met de senioren afdeling te bevor-

deren. En de jeugd liet zien dat ze op de goede weg zijn. De eerste plaats in deze poule werd zelfs behaald 

door een jeugdspeler. Sander van Weldam ging er met de eerste prijs van door, door alle wedstrijden te winnen. 

Ruud werd verdienstelijk tweede. Alle jeugd deelnemers kregen voor hun deelname een medaille. De Dames 

poule had helaas weinig inschrijvingen.  Maaike de Vries maakte haar favorietenrol waar en ging met winst op 

Erna en Anja met de eer strijken. Zij werd daarmee dames clubkampioen van Veenshuttle. De tweede mannen-

poule was met 6 heren een spannende aangelegenheid. Uiteindelijk was het Han van Rijn die zijn progressie van 

het afgelopen seizoen omzette in poule winst. Jan werd tweede en Johan derde. In de sterkste poule streden 

Ruud, Hans, Menno en Pieter om het heren club kampioenschap. Er zijn diverse 3 setters aan te pas gekomen. 

Maar uiteindelijk was Menno duidelijk de sterkste en prolongeerde daarmee zijn club kampioenschap.  De club 

kampioenen gingen met een mooie beker naar huis en de tweede en derde plaatsen kregen een beschikbaar 

gestelde bon voor racket bespanning of een VVV cadeaubon. Twee donderdagen met prachtige wedstrijden 

hebben het bewijs geleverd dat Veenshuttle niet alleen goede badmintonners in de gelederen heeft, maar het 

plezier en sportieve instelling om een wedstrijd te winnen hoog in het vaandel staat.  

hier de uitslagen: 

Dames: 

1ste Maaike, 2de Erna, 3de Anja. 

Poule 3: 

1ste Sander, 2de Ruud W., 3de Martijn, 4de Melvin, 5de Ruben, 6de Niels, 7de Rob B., 8ste Roan, 9de Camiel. 

Poule 2: 

1ste Han, 2de Jan, 3de Johan, 4de René, 5de Hendry, 6de Oscar. 
Poule1: 

1ste Menno, 2de Ruud D. 3de Hans B. 4de Pieter. 
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Algemene ledenvergadering 31 maart 2016 

2015 een mooi jaar voor de vereniging. Een stabiel leden bestand. Steeds meer vrijwilligers die een taak binnen de 

vereniging oppakken, en dan zie je, vele handen maken licht werk. 

Drie senioren teams en 3 jeugd teams in de competitie gehad. Vooral de zaterdagen met twee of 3 jeugdteams en het 

heren senioren team waren heel gezellig. Helaas hebben de twee mix teams geen team voor het volgende seizoen 

kunnen samen stellen. Gelukkig hebben we Melanie nu in kunnen schrijven bij een heren team voor het nieuwe seizoen. 

Maar bij de jeugd weer 3 teams, waarvan weer 1 nieuw opstapteam, dus dat gaat goed. 

Door de vele vrijwilligers hebben we in januari/februari aan maar liefst 550 kinderen een badminton clinic gegeven. Het 

begon een beetje op werken te lijken. Maar erg leuk om te doen. Vanaf volgende week donderdag hebben 16 kinderen 

uit de clinics ingeschreven voor 3 nieuwe clinics. Daar hopen we dan weer nieuwe jeugdleden van te krijgen. Dan  

komt er wel een probleempje,  meer banen en meer vrijwillige trainers nodig. Wie iets weet, horen wij het graag. 

Financieel gaat het meer dan goed, en dit is vooral te danken aan onze vrijwilligers. Voor het eerst hebben we dus vo-

rig jaar juli een vrijwilligers avond gehouden. Erg geslaagd.  

Het clubblad in gedrukte versie is definitief van de baan. We hebben de adverteerders nieuwe digitale mogelijkheden 

geboden en daardoor zijn ze op 1 na allemaal door gegaan. 

Afsluitend, een gezonde vitale vereniging waar met enthousiasme en in een goede sfeer badminton word gespeeld. 
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Kies je sport deelnemers krijgen badminton certificaat 

De gemeente De Ronde Venen organiseert ieder jaar school clinics van sportverenigingen voor de groepen 3 tot en 

met 8 tijdens hun gymlessen. Hier kunnen kinderen kennis maken met diverse sporten.  

Als vervolg daarop kunnen de kinderen dan een keuze maken welke sport ze via een aantal clinics vaker willen pro-

beren. Dit jaar kwamen 18 kinderen naar de 3 badminton clinics van Badminton vereniging Veenshuttle.  

In drie lessen van 1 uur leerden ze de eerste technische beginselen van de sport, zoals juiste grip, forehand, back-

hand en loop techniek. Met veel enthousiasme deden de kinderen hier aan mee. Duidelijk werd wel dat badminton 

technisch best een moeilijke sport is en dat je er heel hard voor moet werken. 

Na de drie lessen kregen alle kinderen een badminton certificaat en een “medaille” in de vorm van een dropveter. 

Ook kregen de kinderen een aanbod om lid te worden van Veenshuttle, waarbij ze een gratis racket werd aangebo-

den.  

De eerste aanmeldingen kwamen gelijk binnen. Mocht je de badminton clinics gemist hebben, dan kun je alsnog 

donderdag avond om 18.30 gewoon naar sporthal de Phoenix komen en mag je lekker mee slaan. Drie maal kun je 

gratis binnen lopen. Iedereen is van harte welkom. En misschien wordt je lid met ook een gratis racket. 



Colofon 
 

Jaargang  38                 nummer  2  
seizoen 2015 /2016  

  Redactie  Oscar Grootegoed 0297  272099   redactie@veenshuttle.nl   
    

  Webmaster Jan Smit                            webmaster@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   Ron Sabbé    

 

Jeugd -  Voorzitter Rina Enderman  0297 285350 jeugdcommissie@veenshuttle.nl 

   Leden   Eric v d Burgh, Eric de Groot 

   trainer   Ron Sabbé      trainer@veenshuttle.nl 

         

P R -  communicatie  Hans Bouman   0297 286399 prcommunicatie@veenshuttle.nl  
 

Ledenadministratie  Ineke Stam                ledenadministratie@veenshuttle.nl
  Achterweg 4 d  2421 EA  Nieuwkoop     0172  574414
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 
 


