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In dit nummer: 

Wist je dat badminton in 
de top 3 staat van de in-
tensiefste sporten?  

Binnen een game veran-
dert de speler ten minste 
350 maal van richting en 
slaat hij de shuttle onge-
veer 400 keer, waarvan 
150 keer met een volledi-
ge armzwaai.  

MINI DIGI SHUTTLE 

Het nieuwe seizoen is al weer begonnen. Twee zeer warme donderdagen met niet al te 
veel spelers in de zaal. Begrijpelijk, het was wel heel erg mooi weer. Dus nog even lekker 

buiten genieten. 

Maar de competitie teams beginnen al weer met hun competitie, dus er is werk aan de 

winkel. 

Twee jeugd teams, twee heren teams en straks nog twee opstap teams. De ouders van 
de jeugdteams hebben ondertussen papieren en instructie gekregen voor de begelei-
ding tijdens de competitie. Competitie spelen geeft toch een extra dimensie aan het 
spelletje. Dus als je denkt dat wil ik ook wel proberen, geef je dan straks op voor de re-
creanten competitie, dat is een leuke en vrijblijvende manier om in de buurt tegen ande-
re verenigingen te spelen. De jeugd teams en heren teams wensen we natuurlijk veel 

succes in de competitie. Mooie wedstrijden en hopelijk veel overwinningen. 

We zijn het seizoen met maar liefst 40 jeugdspelers begonnen. Dat vraagt veel aan be-
geleiding. Mooi dat veel mensen positief reageren als er om hulp wordt gevraagd. Dat 

werkt ook plezierig voor de vaste krachten. 

Voor de recreanten geeft Ron ook weer training. Schrijf je in en leer de kneepjes van het 
spel beter onder de knie te krijgen. Leuk om te doen en je wordt er ook nog beter van. 
Op donderdag ochtend is het ondanks het warme weer al weer heel gezellig. En denk 
maar niet dat de punten cadeau gegeven worden. Er wordt hard voor gevochten. En 
natuurlijk op z'n tijd een bakkie met regelmatig wat lekkers erbij vanwege allerlei leuke 

gebeurtenissen. 

De jeugd krijgt binnenkort een uitnodiging om in te schrijven voor een badminton clinic 
door Nederlandse top badmintonners. Dit vind plaats tijdens het Dutch Open in Almere, 

dus gelijk top badminton kijken. Let op en schrijf in. 

Tenslotte nog een oproep om in te schrijven voor de recreanten toernooien die in okto-
ber en december gehouden worden. De eerste tijdens het Open Nederlands kampioen-

schap in Almere. Kun je tegelijkertijd topwedstrijden zien. 

Een mooi en hopelijk blessure vrij badminton seizoen gewenst. 

Joop Reurings 
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Aanmelden training bij Ron Sabbé 

Training Recreanten 2016 Donderdag 29 september  eerste training dag van eerste serie  

Dit seizoen zullen er weer twee recreanten training series zijn.  

I. 10 lessen, start 29 september en loopt tot eind november.  

II. 10 lessen, start 5 januari en loopt tot in maart.  

Afhankelijk van de aanmeldingen zal ik voor zowel  beginners, gevorderden en wedstrijd spelers, een half uur training aan-

bieden. 

 

Beginners training.     start 20.30uur 

 

-  Primaire bedoeld voor onze nieuwe leden . . en die spelers die nog niet eerder training hebben gehad.  Ook toegankelijk 

voor nieuwe rollers !  De elementaire slagen inclusief de bijbehorende loop techniek en 'racket handling' komen aan de orde.  

 

Gevorderden training.   start 21.00uur 

 

-  Bedoeld voor spelers die vorig jaar al training hebben gehad of spelers die al een paar jaar gespeeld hebben maar hun 

techniek willen verbeteren. Ook toegankelijk voor geoefende rollers ! De elementaire slagen en looptechnieken worden verfi-
jnd voor basis dubbelspel.  

 

Wedstrijd training.  start 21.30uur    

-  Bedoeld voor spelers die competitie (willen) spelen.   De 'basis' opstelling bij enkel- en dubbelspel incl. verbeteren slag en 

loop techniek komt aan de orde. Tactiek en strategie tips om tijdens wedstrijden toe te passen.  

 

Kosten voor een training serie zijn € 10,=  (betaal info t.z.t.)   

  

U kunt zich opgeven voor een van deze trainingen door te mailen naar : trainer@veenshuttle.nl   geef a.u.b. aan Beginners, 

Gevorderden of Wedstrijd.  

 

Minimaal 2 maximaal 12 leerlingen per 'training'.  

Bij meer dan 5 leerlingen trainen we op 2 velden.  

 

Graag tot in de zaal...Ron Sabbé  
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Beginner  
Voorbereiding:  
Shakehandgrip  
Draai je lichaam rechtsom, rechtervoet naar achteren. Chassé naar achteren.  

Breng je gewicht op je rechterbeen en buig die door (aanspannen). 
Uitvoering van de slag:  
De rechterelleboog hoger dan de schouder bij de achterzwaai.  
De linkerarm wijst richting de aankomende shuttle.  
Pols gehoekt achterover tijdens de achterzwaai.  
Achterzwaai eindigt achter je rug en is minder snel als bij de clear.  
Strek je rechterbeen.  
Rechterarm zo hoog mogelijk uitstrekken (hoog pakken).  
De shuttle iets voor je lichaam pakken.  
De slagkracht is veel minder dan bij de clear (relax)  
De bladstand is verticaal, zodat de shuttle een vlakke baan beschrijft (en wel over het net gaat, maar dan meteen - 

nog vóór de servicelijn - op de grond komt).  
Ook hier doorzwaaien. 

 

Gevorderde  
Voorbereiding:  
Shakehandgrip  
Vanuit een actieve basishouding  
Draai je lichaam rechtsom, rechtervoet naar achteren. Chassé naar achteren.  
Of kruispas naar achteren [nog uitzoeken voor of achterlangs].  
Snel er naar toe, zodat je de slag voorwaarts kan uitvoeren.  
Breng je gewicht op je rechterbeen en buig die door (aanspannen).  
Je tenen van de rechtervoet wijzen méér dan 90 graden t.o.v. de shuttlebaan, zodat je kan remmen & afzetten. 
Uitvoering van de slag:  
De rechterelleboog hoger dan de schouder bij de achterzwaai.  

Als je de shuttle goed hoog kan blijven pakken, is een hoge elleboog bij de achterzwaai niet meer nodig.  
De linkerarm wijst richting de aankomende shuttle.  
Rechterschouder wijst naar achteren, linkerschouder wijst naar het net (indraaien).  
Pols gehoekt achterover tijdens de achterzwaai.  
Je racket zo losjes mogelijk vasthouden.  
Achterzwaai eindigt achter je rug en is minder snel als bij de clear.  
Strek je rechterbeen.  
Rechterarm zo hoog mogelijk uitstrekken.  
De shuttle iets voor je lichaam pakken.  
De slagkracht is veel minder dan bij de clear (relax)  
De bladstand is verticaal, zodat de shuttle een vlakke baan beschrijft (en wel over het net gaat, maar dan meteen - 

nog vóór de servicelijn - op de grond komt).  
Niet helemaal doorzwaaien, verkorte zwaai. 
In de slagbeweging, beweegt je lichaam al naar voren, die beweging voort zetten.  

En na de slag terug in twee/drie stappen naar de basispositie. 

Om het te kunnen zien in een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=C3y37efMtxM 

Forehand Drop shot als voorbereiding op de les 
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MRTT 16 oktober 2016 

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 badm inton en 

plezier maken centraal staat. Het wordt gelijktijdig georganiseerd met de Yonex Dutch Open, waardoor er een unieke mogelijkheid wordt ge-

boden 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 evene-

ment 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 volgens 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 vinden 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. Verspreid de informatie over het MRTT tijdens de speel-

avonden 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 25 september kunt u zich opgeven bij: wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl  

  LRTT zaterdag 19 maart 2017  

 

 

file:///C:/Users/Kees/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EU4CY85K/mrtt.nl
mailto:wedstrijdcommissie@veenshuttle.nl
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Jeugd Competitie teams Veenshuttle 

 
Veenshuttle J1  C15  

speler bondsnr. 

Burch, Roan van der 873278 

Grootegoed, Bart 982090 

Hemel, Camiel van 982092 

Schreurs, Kai 982095 

de Rooi, Joost 982089 

Veenshuttle J2 C15  

Speler Lidnummer 

Haaf, Niels ten 883192 

Janmaat, Melvin 881639 

Terpstra, Rosa 888097 

Verkaik, Amber 876743 

v Bemmel, Remco 866931 

wedstrijdschema jeugd C15, afdeling 1 sporthal

17-09-16 09:00 1 -

24-09-16 09:00 2 -

02-10-16 10:00 3 - 1

08-10-16 09:00 4 -

06-11-16 13:00 6 - 2

12-11-16 09:00 7 -

20-11-16 09:00 8 - 3

04-12-16 09:15 9 - 4

10-12-16 09:00 10 -

18-12-16 09:00 11 - 5

14-01-17 09:00 12 -

22-01-17 10:00 13 - 6

Veenshuttle BV J1 Rackmindo BV J1 De Phoenix

Veenshuttle BV J1 MARTINUS A'VEEN J2 De Phoenix

MATCH POINT J2 Veenshuttle BV J1 Sporthal de Koog

Veenshuttle BV J1 Nieuw Vennep J2 De Phoenix

BC TopFlight J3 Veenshuttle BV J1 Floriande Midden

Veenshuttle BV J1 Heemskerk BC J2 De Phoenix

Rackmindo BV J1 Veenshuttle BV J1 Sporthal de Weijver

MARTINUS A'VEEN J2 Veenshuttle BV J1 De Meerkamp

Veenshuttle BV J1 MATCH POINT J2 De Phoenix

Nieuw Vennep J2 Veenshuttle BV J1 De Estafette

Veenshuttle BV J1 BC TopFlight J3 De Phoenix

Heemskerk BC J2 Veenshuttle BV J1 De Waterakkers

17-09-16 09:00 1 -

24-09-16 09:00 2 -

02-10-16 09:30 3 -

08-10-16 09:00 4 -

30-10-16 09:30 5 -

12-11-16 09:00 7 -

20-11-16 09:00 8 -

04-12-16 13:00 9 - Sportcomplex Koning W.A.

10-12-16 09:00 10 -

18-12-16 10:00 11 -

22-01-17 10:00 13 -

Jeugd C15 - Afdeling 2 Veenshuttle BV J2 Volant 90 J2 De Phoenix

Jeugd C15 - Afdeling 2 Veenshuttle BV J2 BV Floriande J1 De Phoenix

Jeugd C15 - Afdeling 2 Space Shuttle BV J1 Veenshuttle BV J2 De Bloemhof

Jeugd C15 - Afdeling 2 Veenshuttle BV J2 ABC '14 J2 De Phoenix

Jeugd C15 - Afdeling 2 SLOTERMEER BV J4 Veenshuttle BV J2 Sporthal Laan van Spartaan

Jeugd C15 - Afdeling 2 Veenshuttle BV J2 Heemskerk BC J3 De Phoenix

Jeugd C15 - Afdeling 2 Volant 90 J2 Veenshuttle BV J2 Proosdijhal

Jeugd C15 - Afdeling 2 BV Floriande J1 Veenshuttle BV J2

Jeugd C15 - Afdeling 2 Veenshuttle BV J2 Space Shuttle BV J1 De Phoenix

Jeugd C15 - Afdeling 2 ABC '14 J2 Veenshuttle BV J2 Sporthal Almere buiten

Jeugd C15 - Afdeling 2 Heemskerk BC J3 Veenshuttle BV J2 De Waterakkers

Wedstrijd schema Jeugd J2 C15 

http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1027
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1030
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1028
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1029
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1033
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1034
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1032
http://www.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=477462DD-7D18-4EE5-821F-7D650B82F70A&player=1031
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Colofon 

Voorzitter:  

 

Joop Reuring  Tel. 0297-283665   Voorziter@veenshuttle.nl 

 

Secretaris:  

 

Pieter Terpstra Tel. 0297-591182    info@veenshuttle.nl 

Penningmeester:  

 

Martin van Lint  Tel. 0297-778349 penningmeester@veenshuttle.nl 

Ledenadministratie: 

Ineke Stam  

AC Verhoefweg 2a 

3641PC  MIJDRECHT  

Tel. 06-12814236 ledenadministratie@veenshuttle.nl 

Recreanten commissie: 

Voorzitter:  

Marja van Roon 0297-274403 recreanten@veenshuttle.nl 

Leden: Nos Reyhani—Iranda Kat 

Trainer: Ron Sabbé 

Wedstrijd commissie: 

Voorzitter: 

Maaike de Vries 06-20032692  

wedstrijdcommisie@Veenshuttle.nl 

Trainer: Ron Sabbé  

Jeugd commissie: 

Voorzitter: 

Rina Enderman 0297-285350 jeugdcommissie@veenshuttle.nl 

Leden: Eric v.d. Burgh en Erik de Groot 

Trainer: Ron Sabbé 

PR—Communicatie: 

 

Hans Bouman 0297-286399 prcommunicatie@veenshuttle.nl 

Webmaster: 

 

Jan Smit          webmaster@Veenshuttle.nl 

 

 

Redactie: 

 

Oscar Grootegoed 0297-272099 redactie@veenshuttle.nl 

  

Jaargang 38     Seizoen 2016-2017      Nummer 4-2016  

De Vereniging is opgericht op 18 april 1978 als badminton vereniging Mijdrecht, BVM 
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie  

bedrijf REU-


