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In dit nummer: 

 

Wist je dat de Aziati-
sche badmintonners wel 
42 van de 46 Olympi-
sche medailles hebben 
gewonnen?  

 

MINI DIGI SHUTTLE 

Dit jaar organiseren we op 17 december 2016 voor de derde keer het Alphense 
Recreanten Team Toernooi te Alphen aan den Rijn in samenwerking met BC Flair. 
Dit toernooi draait naast het erg succesvolle LRTT te Arnhem en het MRTT tijdens de 

Dutch Open in Almere. 

Net als bij de andere twee recreantentoernooien ligt hierbij de nadruk op veel en 
recreatief spelen in een gezellige omgeving. U zult dus bij dit toernooi nooit uitge-
schakeld worden en kunt daardoor de hele dag door spelen. Samen met uw team 
speelt u zowel dames-, heren- als gemengd dubbel partijen. Verder staat dit toer-

nooi in het teken van de jaarwisseling en zullen er oliebollen genuttigd kunnen 

worden. 

Het toernooi is bedoeld voor recreatieve badminton spelers, niet voor hogere com-
petitiespelers. Als richtlijn stellen wij dat spelers mee kunnen doen als zij recreanten 

zijn of in de lagere regionale competitieklassen. Wij hanteren echter geen strikte 
regels over wie er wel en niet mee mogen 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 eind 2017. 

Dit nieuwe recreantentoernooi kent een andere speelvorm dan de andere twee 
toernooien die wij organiseren: Zo kan het aantal deelnemers per team variëren van 
4 tot 8 spelers met minimaal twee dames en twee heren. Door rekening te houden 
met het aantal spelers en de verdeling heren/dames in een team, speelt iedere spe-
ler evenveel wedstrijden. Ook de verdeling tussen de verschillende types wedstrij-
den zal automatisch worden meegenomen. Een overschot aan dames of heren in 

uw team is daardoor geen probleem. 

Als je jezelf of een team wilt aanmelden, kan dat op het formulier wat in de zaal 

hangt of mail sturen naar wedstrijdcommisie@Veenshuttle.nl 

http://www.lrtt.nl
http://www.mrtt.nl
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Badminton schoenen 

Aan het begin van het seizoen is het altijd een mooi moment om na te gaan of je badmintonschoenen nog goed 
zijn. Maar waar moet je nou precies op letten bij het kopen van badmintonschoenen? Dit is een vraag waar veel 

badmintonners het antwoord eigenlijk niet op weten. 

De levensduur van badmintonschoenen hangt af van hoe je ermee omgaat en hoe vaak je speelt. Speel je 1 keer 
in de week 2 uurtjes, dan gaan je schoenen bij normaal gebruik maximaal 2 seizoenen mee. Speel je 2 of 3 keer 
in de week, dan houdt het vaak na een seizoen al op. Vaak kun je dit niet direct aan je schoenen zien, omdat ze 
er dan wellicht nog mooi uitzien, maar dan is vaak de demping er al uit. Je kunt er misschien wel langer mee 

doorspelen, maar dan is de kans op blessures groter. 

Heb je tijdens of na het spelen last van de enkels, knieën of rug, komt dit veelal doordat je schoenen versleten 

zijn of doordat je niet de juiste schoenen hebt. 

Er worden vele soorten schoenen door badmintonners gebruikt, maar deze zijn hiervoor eigenlijk niet allemaal 

even geschikt. Hierbij een aantal punten waar je op kunt letten: 

1. Zool 

Een goede badmintonschoen heeft een non-marking zool voor indoor gebruik. Deze schoenen hebben een goe-
de grip op een badmintonvloer en laten geen strepen achter. Vroeger moest je hier echt specifiek om vragen, 

maar tegenwoordig zijn vrijwel alle indoor schoenen non-marking. 

Ook was het een tijdje zo dat men het aanraadde om schoenen te kopen met één of twee draaipunten onder je 
zool. Tegenwoordig heeft de zool van een goede badmintonschoen deze draaipunten niet meer zoals vroeger, 

maar is de zool vaak uitgevoerd met een heleboel kleinere rondjes als draaipunten. 

2. Demping 

De demping van badmintonschoenen is erg belangrijk. Zaalvoetbalschoenen hebben bijvoorbeeld een heel dun-
ne zool met weinig demping, omdat je daarmee dan sneller kunt dribbelen. Als je hiermee gaat badmintonnen, 

is de kans groot dat je blessures krijgt aan de onderkant van je voet. 

Goede badmintonschoenen hebben onder de gehele voet goede demping, maar vooral aan de binnenzijde van 
de voet onder de wreef extra demping. Dit is omdat je met badminton ook zijwaarts uitstapt en daardoor veel 
steun aan de binnenkant van de voet nodig hebt. De meeste zaalschoenen zijn vooral geschikt voor voorwaartse 

bewegingen (handbal en volleybal) en minder geschikt voor badminton. Dit zijn de schoenen die je veelal in de 
lokale sportwinkel kunt kopen en waarvan de verkoper dan vaak beweert dat deze uitermate geschikt zijn voor 

badminton. Dit is helaas vaak toch echt niet het geval. 

3. Stabiliteit 

Een goede badmintonschoen is erg stabiel en hiermee krijg je minder snel een blessure aan je enkel. Doordat de 

schoenen naar de zijkant breed uitlopen en de veters zorgen dat je enkel goed gefixeerd wordt, sta je hiermee 

erg stabiel op de baan. Een hardloopschoen heeft bijvoorbeeld geen geschikte stabiliteit, omdat deze vooral ge-

maakt is voor voorwaartse bewegingen en daardoor een erg slappe zijkant heeft. 
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De juiste tactiek voor het dubbelspel is afhankelijk van de speelmogelijkheden en de samenwerking van de part-
ners. 
Doordat het serveervak bij het dubbelspel zo’n 75 cm korter is en iedere speler een veel kleiner stuk veld heeft af 
te dekken 
in vergelijking met het enkelspel, zijn vrijwel alleen de zeer harde en rechte slagen succesvol. 
Een goede tactiek moet de sterke punten van beide partners benutten en de zwakke punten camoufleren. 
Loopgedrag en positiespel moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. 

Beide spelers moeten weten welke taak ze te vervullen hebben in elke situatie. 
Belangrijk: prijs je partner zo veel mogelijk en moedig hem of haar aan, ook als hij of zij fouten heeft gemaakt. 
  

Dubbeltactiek voor recreatieve spelers 

Beginners met matige technische vaardigheden kunnen de dubbeltactiek het beste tot een minimum beperken. 
Principe: verdeel de af te dekken delen van het veld. 
  

Voordelen van het spel naast elkaar 

         Duidelijke taakverdeling. 

         Gunstige positie bij de verdediging, omdat bij smashes de hele breedte van het veld is afgedekt. 

Nadelen van het spel naast elkaar 

         Zwakke spelers kunnen vaak aan- of uitgespeeld worden zonder dat de partner te hulp kan komen. 

         Ongunstige positie als de partner wordt aan gevallen, omdat de return nauwelijks boven de netband kan 

worden opgenomen. 

Voordelen van het spel voor en achter 

         Duidelijke taakverdeling 

         De zwakste speler dekt een kleiner veld. 

         Bij de aanval kan een slechte return door de netspeler gemakkelijk van boven naar beneden worden gesla-

gen met een dab. 

Nadelen van het spel voor achter 

         Bij een aanval van de tegenstander heeft de netspeler nauwelijks tijd om te reageren. 

         Het zicht van de achterspeler wordt door de partner belemmerd. 

Tactiek van het dubbelspel 
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Jumbo organiseert dit jaar een actie waarbij klanten voor elke €10,= een spaarpunt krijgen. Vervolgens 

kunnen deze punten worden gedoneerd in de displays voor in de winkel van de deelnemende vereni-
gingen. Per regio heeft Jumbo een budget vastgesteld en afhankelijk van de gespaarde punten wordt 
de bijdrage verdeeld over de deelnemers. 
 
De actie loopt van 2 november t/m 6 december en inmiddels zijn al meer dan 360 verenigingen aange-
meld in het hele land! 
 
Winkelt u bij de Jumbo in Wilnis, Vinkeveen of misschien Breukelen? Doe dan mee en help badminton 
vereniging Veenshuttle aan een mooie bijdrage van Jumbo! Voor meer informatie: www.veenshuttle.nl  

 

Spaar mee voor Veenshuttle bij JUMBO-actie 

http://www.veenshuttle.nl
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Senioren badminton, Hoezo?? 

 

 

Bij de senioren op donderdagochtend speel je een kalm spelletje badminton. HOEZO ? 

Veel clichés zijn van toepassing op de shuttlelaars: 60+ers, grijs, kalend, een kalm 

spelletje. MAAR NIETS IS MINDER WAAR ! 

Wij slaan al onze energie in één spelletje, want daarna is weer een ander koppel aan de beurt. 

Menigmaal is daar een score van 26 – 24 bij. 

En wat schetst onze verbazing : één van de heren rust even uit, leunt even tegen de muur, en de 

afdruk van de opdruk van zijn clubshirt geeft een prima indruk van zijn conditie : UITSTEKEND 

Zo zie je maar weer: ook senioren geven al hun energie aan de club: VEENSHUTTLE 
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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 
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De Vereniging is opgericht op 18 april 1978 als badminton vereniging Mijdrecht, BVM 
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie- 

bedrijf REURINGS 


