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In dit nummer: 

De grootste shuttle be-
vindt zicht in het Kansas 
City museum. De shuttle 
is 48 keer groter dan een 
echte shuttle. Hij is 5,48 
meter hoog en weegt 
meer dan 2000 kilo.  

MINI DIGI SHUTTLE 

Op zondag 16 oktober 2016 wordt het 7e Mixed-dubbel Recreanten Team Toernooi  (MRTT) 

in Almere gehouden. 

Het is een toernooi voor de “recreatieve” spelers van Badminton Nederland en gastspelers. 

Een toernooi waarin recreatief badminton en plezier maken centraal staat. Het wordt gelijktij-

dig georganiseerd met de Yonex Dutch Open, waardoor er een unieke mogelijkheid wordt 

geboden om topbadminton in hetzelfde complex te bekijken.  

Want met uw deelname aan het MRTT, krijgt u gratis toegang tot de finaledag van de 

 67e Yonex Dutch Open. 

De combinatie van veel zelf spelen èn de finale wedstrijden op topniveau van het Dutch 

Open bekijken maakt deze dag tot een uniek evenement waar u echt bij moet zijn! 

Voor degenen die het toernooi niet kennen, volgt hier nog een korte uitleg: 

Tijdens dit toernooi speel je met je team gedurende de dag mixed-dubbel partijen, waarbij je 

zelf bepaalt welke spelers uit het team welke wedstrijd spelen. Het spelen vindt plaats vol-

gens een doordraaiend speelschema. Elke wedstrijd heeft een vaste speeltijd. Het gaat dus 

om zoveel mogelijk spelen, want je team wordt nooit uitgeschakeld.  

Inschrijven voor het MRTT 

Inschrijven voor dit toernooi is mogelijk via een web formulier. Het web formulier kunt u vin-

den op mrtt.nl 

Alle inschrijvingen dienen uiterlijk voor 1 oktober 2016 binnen zijn.  

Voor u als contactpersoon zijn de volgende zaken van belang om er mede voor te zorgen dat 

de gehele organisatie soepel verloopt: 

 Begin tijdig met de werving van voldoende spelers en reservespelers per team. Ver-

spreid de informatie over het MRTT tijdens de speelavonden en/of via de e-mail. 

 Een team bestaat uit vier tot zes personen met: minimaal twee, maximaal drie vrouwen 

en minimaal twee, maximaal drie mannen. 

 Het maximale aantal deelnemende teams is 36 teams. 

 Zorg dat uw inschrijving zo spoedig mogelijk binnen is (VOL = VOL) en dat de betaling 

vooraf is geregeld. 

 Het moment van betalen geldt als moment van inschrijven. 

Betaling dient vooraf te geschieden en wel door overmaking van het verschuldigde bedrag 

van € 42,50 per team op:   IBAN: NL50 RABO 0138 079 722 

 

Voor 15 september kunt u zich opgeven bij: wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl  

  LRTT zaterdag 19 maart 2017  
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Welke soorten rackets zijn er en hoe maak je de keuze 

Het badmintonracket is een belangrijk onderdeel van je materiaal en kies je dan ook niet zomaar. Als je eens 

zoekt op internet of kijkt op een forum, zal je zien dat er zeer veel discussies over rackets te vinden zijn. 

Vaak is het moeilijk voor een speler de juiste keuze te maken als het gaat om het kopen van het juiste badminton-
racket. Ze zijn er ook in vele soorten en maten! Het is handig als je een trainer om advies kan vragen, hij kent je 
spel tenslotte het beste. Een bijkomstig voordeel is ook dat je voor je een racket gaat aanschaffen eerst proef kan 
spelen tijdens je training, om te zien of een racket daadwerkelijk goed bij je past. Je trainer heeft diverse testrac-
kets. Mocht je interesse hebben informeer dan bij hem om te kijken wat er voor een mogelijkheden zijn. De bad-

mintontrainer helpt bij een goede keuze. 

Ingebouwd T-stuk: 
Als je van plan bent een racket te kopen, let er dan op dat de racket een ingebouwd T-stuk (T-joint) heeft. Een 

ingebouwd T-stuk maakt je slagen preciezer, harder en zorgt ervoor dat je racket langer meegaat. 

Conclusie: koop een racket met een ingebouwd T-stuk 

 

Vorm: 
Verder zijn er ook twee soorten vormen van het blad: 
– Isometrisch / afgerond (isometric). 

– Ovaal (oval) 

De meeste oude rackets hebben een ovaal racketblad. De personen die hiermee spelen houden van de kracht 
die geconcentreerd zit in de sweetspot (de plaats van het blad waar je de shuttle het best raakt). Bij isometrische 
rackets is de sweetspot een stuk groter. Hierdoor hoef je de shuttle minder precies te raken om toch nog een 

goede slag te hebben. De kracht van isometrische rackets is hierdoor wel iets minder. 

Lengte: 
Een derde punt is de lengte van een racket. Rackets met de aanduiding “long” zijn 10 mm langer dan gewone 
rackets. Het is geen immens verschil, maar met langere rackets heb je een groter bereik en kan je meer swing-
kracht opwekken. Voor jonge spelers (jonger dan 9 jaar) bestaan er ook kortere rackets (in 2 verschillende leng-

tes). 

Gewicht / materiaal: 
Iets wat onmiddellijk opvalt als je een racket vast neemt is het gewicht. Een licht racket is wendbaarder en mak-
kelijker om mee te spelen. Momenteel bestaan er al rackets van 70 gram! Een lichter racket heeft echter 
niet alleen voordelen, als je een te licht racket koopt zal je er weinig slagkracht uit kunnen halen (je slagen zullen 

dan niet hard gaan). 

"   1U: >95g  

"   2U: 90-94g  

"   3U: 85-89g  

"   4U: 80-84g  
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Conclusie gewicht / materiaal: 
– een licht racket is wendbaarder en beter voor snelle acties zoals in het dubbelspel en voor verdediging 
– met een zwaardere racket kan je harder slaan, goed voor smashes en clears (diepe slagen van achterveld naar 

achterveld) 

Balans: 

Een andere factor die de eigenschappen van je racket bepaalt is de balans. 

Er zijn 3 categorieën: 
– zware kop (head heavy): dit betekent dat er meer gewicht zit in het blad van je racket. Hierdoor zullen je slagen 

krachtiger zijn, maar je verdediging wordt slechter omdat je racket minder wendbaar is. 

– even balans (even balance): bij dit soort rackets is het gewicht gelijkmatig verdeeld. Ze vormen een soort van 

gulden middenweg tussen de rackets met een lichte en zware kop. 

– lichte kop (head light): rackets met een lichte kop zijn zeer wendbaar en zijn daardoor erg goed voor verdedi-

ging en snelle acties. Om hard te slaan zul je echter veel polskracht nodig hebben. 

Flexibiliteit: 
De flexibiliteit (soepelheid of buigzaamheid) van een racket bepaalt in grote mate de handelbaarheid en de eigen-
schappen van een racket. Dit wordt doorgaans aangeduid met Engelse termen zoals flex, medium flex, stiff, extra 
stiff. In het algemeen geld: hoe soepeler de racket, hoe makkelijker het is om ermee te spelen. Omdat het racket 
meebuigt heb je iets meer tijd om de shuttle terug te slaan. Door het zogenaamde wipeffect gaan je slagen ook 
makkelijk ver, maar dit gaat wel ten koste van de nauwkeurigheid van je slagen. Soepele rackets zijn ook iets mak-
kelijker om mee te verdedigen. Stijvere rackets bieden een betere controle, maar het kost meer kracht om harde 
slagen te produceren. Wanneer je echter veel kracht hebt zal je merken dat je harder kan slaan met een stijve rac-

ket. 

Conclusie flexibiliteit: 
– soepel = makkelijk mee te spelen (ook verre slagen), goede verdediging, minder nauwkeurig 

– stijf = goede controle, maar meer kracht vereist (voor harde slagen) 

Prijs: 

Is een duurdere racket beter? Nee, dit is zeker niet het geval! Vaak is het zo dat de duurste rackets stijf zijn, en als jij 

soepele rackets verkiest, heb je daar dus niets aan. Vooral voor een beginnende speler is de keuze moeilijk. 
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Een woord van onze voorzitter “Afsluiting van het seizoen” 

Het badminton seizoen is weer ten einde. 30 juni is de laatste donderdag voor onze badmintonners. Het seizoen begint 

overigens weer op donderdag 25 augustus.  

Vanaf 07 juli kan er betaald vanaf 20:00 uur gespeeld worden in de Phoenix hal. De kosten hangen af van het aantal 

mensen dat komt spelen. 

Het afgelopen jaar is zeker een voorspoedig jaar voor de club geweest. Competitie teams zowel bij senioren als jeugd 

hebben goed meegedaan in hun poules. De recreanten zijn lekker actief en het verloop van leden is heel beperkt. Zoals 

eerder gememoreerd wordt de vereniging duidelijk gedragen door een brede groep van vrijwilligers.  

Dit is in de laatste jaren opgebouwd en een prachtige basis om de club solide te laten bestaan. Wensen zijn er natuur-

lijk ook nog steeds. O.a. een uitbreiding met training.  

De jeugd afdeling groeit en vraagt om veel aandacht. Ook recreanten een breder aanbod geven staat op het lijstje.  

Verder heeft de Rabobank fietstocht € 246,00 opgeleverd voor Veenshuttle. Allemaal bedankt voor het meedoen, en 

ook dank aan de Rabobank. 

Voor deze zomer wensen we iedereen mooi weer, een fijne vakantie en een beetje onthaasten. Dat kan vast geen 

kwaad. 

Met sportieve groeten, 

Joop Reurings 

voorzitter 
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Nieuwe jeugd leden 

Na de schoolclinics en de lessen van “kies je sport” zijn er 6 nieuwe jeugdspelers bij gekomen. 

En alle begin is moeilijk ! 

Ze oefenen eerst met een kleine ballon.  

Het is een leuk gekleurd geheel als je iedereen zo bezig ziet ; de ballon hoog houden en als dat goed lukt ook de backhand 

oefenen en de ballon hoog houden. 

Daarna oefenen ze met een plastic balletje en dat is al een beetje moeilijker : als je je racket  

niet goed horizontaal houdt ben je het balletje zo kwijt ! 

Daarna mag je het met een echte shuttle proberen en dat is toch wel het leukste. 

Na het overspelen wil iedereen de laatste 5 minuten wel even meedoen met “een rijtje”. 

Als je niet goed terug slaat ben je helaas af en is iemand anders de kampioen van de avond. 

En dan staat de klok al weer op 19.30 uur en is hun badmintonavond voorbij. 

 

Rina Enderman 

 

GRATIS MET DE BUS NAAR EEN SPANNEND TOERNOOI IN ALMERE. 15 oktober as. 

Je kijkt je ogen uit: zo spannend en snel ! 

OOK DE ENTREE  IS VOOR JEUGDLEDEN GRATIS ! 
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50e verjaardag Yvonne Limburg en de ochtend groep 

Yvonne Limburg vierde donderdag 23 juni haar 50e verjaardag met de ochtendgroep van Veenshuttle. Tijdens de koffie 

is er getrakteerd op gebak. 

 

Nog veel gezonde en sportieve jaren toegewenst.  



 

 

Jaargang  38                 nummer  3 -2016  
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          0612814236 ledenadministratie@veenshuttle.nl
     AC Verhoefweg 2a  3641PC  MIJDRECHT 

 

MINI DIGI SHUTTLE 

Colofon 
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie  

bedrijf REURINGS 
 


