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In dit nummer: 

Wist je, de badminton-
geschiedenis terug gaat 

naar de Oude Grieken? 

en dat ze toen niet met 
een racket maar met de 

voet speelden?  

MINI DIGI SHUTTLE 

Fietst u ook mee op ZATERDAG 10 JUNI? 

Er zijn routes uitgezet van 12, 30 en 100 km.  

U kunt starten tussen 9 en 14 uur bij onze kantoren in Woerden, Bode-

graven en Mijdrecht. En vanaf het  

Kerkplein in Kockengen en De Milandhof in Zegveld.  

De stempelposten sluiten om 16 uur. 

 

JEUGD, RECREANTEN, SENIOREN, COMPETITIESPELERS… maar ook:  

OUDERS, ZUSSEN, BROERS, OOMS, TANTES, NICHTEN, NEEFJES, 

VRIENDEN…  

IEDEREEN KAN MEE DOEN! 

 

Veenshuttle fietst mee onder => nummer 22! 
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Terugblik op competitie seizoen 2016-2017 

 

Het seizoen 2016-2017 heeft Veenshuttle weer meegedaan aan de regiocompetitie Noord Holland.  

Twee teams namen deel aan de jeugdcompetitie in de klasse C15.  

Bij de senioren kwamen twee heren teams uit in de derde klasse. Voor het eerst werd er ontheffing verleend voor 

een dame om als heer uit te komen. Daardoor kon het tweede heren team worden geformeerd. 

 

De uitslagen waren als volgt: 

Jeugd C15-1  derde plaats  Roan van der Burch, Bart Grootegoed, Camiel  

      van Hemel, Kai Schreurs en Aidan Kruijver 

Jeugd C15-2  derde plaats  Rosa Terpstra, Amber Verkaik, Remon van Bemmel,  

                     Niels ten Haaf en Melvin Janmaat 

Heren 3
e
 klasse-1                  zevende plaats  Pieter Terpstra, Menno Lankhaar, Han van Rijn, Ruud  

                                   Doodkorte, Johan den Braber, Han ter Braake en  

                                   Tristan Frese 

Heren 3
e
 klasse-2                 derde plaats  Mèlanie Vrind, Rob Blokhuis, Frans Ebbinge, Hans  

                     Bouman en Tristan Frese 

 

Toernooien 2016-2017 

Spelers van Veenshuttle hebben ook meegedaan aan verschillende toernooien. Zo deden er teams mee aan het Lan-

delijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) in Arnhem, het Mix Recreanten Team Toernooi (MRTT) in Almere en het Alp-

hens Recreanten Team Toernooi (ARTT) in Alphen. 
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Lekker gerecht voor sporters-Spaghetti pompoen bolognese 

Ingrediënten voor 4 personen 
2 spaghetti pompoenen 
1 teentje knoflook 
1 tl oregano 
Peper en zout 

4 el olijfolie 
 
Bolognesesaus 
300 gr rundergehakt 
2 bollen mozzarella 
1 ui 
1 teentje knoflook 
1 wortel 
1 stengel bleekselderij 
500 ml gezeefde tomatensaus 
1 tl tijm 

1 tl oregano 
1 tl rozemarijn 
Peper en zout 

Olijfolie 

 
Zo maak je het 
Verwarm de oven voor op 175 graden.Maak een kruidenolie van de olijfolie, een gehakt teentje knoflook, 
de oregano en wat peper en zout. Halveer de spaghetti pompoen en verwijder de zaadlijsten. Bestrijk ze 
royaal met de kruidenolie. Giet de rest van de olie in een ovenschaal. Leg de pompoen met het snijvlak naar 

beneden in de schaal. Bak de pompoenen in 40 – 50 minuten gaar. 

In de tussentijd ga je de bolognesesaus maken. Pel en snipper de ui en hak de knoflook fijn. Fruit dit aan in 
iets olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak mee. Snijd de wortel in blokjes en de bleekselderij in ringen. Bak dit 

kort mee. 

Voeg de oregano, de tijm en de rozemarijn toe en verhit kort. Voeg de tomatensaus toe en laat het geheel 
op een zacht vuur stoven. Net zolang totdat de spaghetti pompoen gaar is. Breng de saus op smaak met 

peper en zout. 
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Alles over shuttles 
Omstreeks 1900 ontstond een voor die tijd degelijk en veel gevraagd type: de barrel shuttlecock of ton 
shuttle. Dit tonvormig type werd voor het eerst gebruikt op het All England Championship in 1902 en 
sindsdien op verschillende andere toernooien tot 1908. Om dit model te vervaardigen werden de kippen-
veren met de platte kant van de pen naar buiten in de kurk gestoken. De natuurlijke ronding naar binnen 
gaf aan de shuttle het afgeronde tonvormige model (vandaar de naam). De meeste van deze shuttles had-
den twee rijen stiksels: de eerste vlak boven de basis en een tweede rij ongeveer 2,5 cm naar de veren toe. 
De kurk was ruwweg afgerond en overtrokken met wit leder dat werd vastgehecht met een helgekleurde 
zijden bandje dat rond de top werd vast gestikt. Toch verschillen ook deze shuttles onderling zeer sterk op 
gebied van snelheid. Het blijkt uit testen dat de snelheid van dit type shuttle veel sneller was dan de huidi-
ge shuttlegeneratie. Natuurlijk veroorzaakten verschillen in vlucht en snelheid moeilijkheden en discussies 
tijdens toernooien. Het effect van temperatuurschommelingen, de vochtigheidsgraad en de atmosferische 
druk op de shuttle tijdens de vlucht was, en is nog steeds, de oorzaak van moeilijkheden om het juiste type 

shuttle te kiezen of te maken. 

Na veel geredetwist werd in 1909 de barrel shuttlecock vervangen in de kampioenschappen door de 

voorloper van de huidige versie. Deze shuttle kreeg de benaming straight en de pennen van de veren 

werden met de platte kant tegen elkaar geplaatst, zodat de stiksels van de veren rechter trokken in plaats 

van hun gebogen lijn te houden. De belangrijkste grondstoffen bij de productie van de shuttle zijn: gan-

zenveren. 192 stuks in één dozijn, kurk, fijn leder, puur katoen en een zeer bijzondere lijm die soepel ge-

noeg moet zijn om de enorme luchtdruk te weerstaan en sterk genoeg moet zijn om de shuttle bij elkaar 

te houden. De ganzenveren worden geplukt met de hand. Elke gans levert 5 pluimen (pennen) per vleu-

gel af (dus 2 ganzen per shuttle). De pluimen worden met de hand gewassen en te drogen gelegd in de 

zon. Vervolgens worden de veren in pakjes gesorteerd volgens de dikte van de pennen en te koop aange-

boden aan de fabrikanten. De fabrikant zal nu de veren met dezelfde pendoormeter stensen. Hierdoor 

ontstaat een veer met schacht, puntje en twee zo mogelijk gelijke kanten. 

 

Het preparen van veren shuttles. 
Shuttles kunnen op meerdere manieren geprepareerd worden. 
Hier zullen 2 methoden beschreven worden, namelijk: 

 met warmte 

 met koude 

Voor beide methoden geldt dat het prepareren 24 uur vóór gebruik van de shuttles dient te geschieden. 

 

Warmte-methode: 

 kook water in een fluitketel; 

 verwijder de beide deksels van de koker shuttles; 

 houd de koker boven de opening van de fluitketel; 

 verwijder de koker uit de stoom als er stoom boven uit de koker komt; 

 plaats de deksels terug op de koker; 

 leg de koker neer op een niet te vochtige plek. 
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Koude-methode: 
 dompel alleen de veren van de shuttle onder in koud water (dus niet geheel onderdompelen); 

 sla de grote waterdruppels ervan af (er moet een soort dauw achterblijven op de veren); 

 stop de vochtige shuttles terug in de koker; 

 leg de koker zonder deksels in de koelkast; 
haal de koker uit de koelkast als je naar de sporthal gaat (deksels mogen er weer op) 

 

Nylon shuttles 
De nylon shuttle bestaat uit een 16-tal kunststof 'veren' (in één geheel) die bij elkaar komen in een dop. 

Nylon shuttles gaan langer mee en zijn daarom ook voordeliger. 

De snelheid van de shuttle wordt aangegeven in speed 1,2,3,4 en 5 of met slow, medium en fast. Sommi-

ge fabrikanten gebruiken kleuren groen (langzaam), blauw (medium), rood (snel). 

Bijna alle fabrikanten proberen shuttles te vervaardigen die de speeleigenschappen hebben van een veren 

shuttle. Veren shuttles vallen echter steiler naar beneden na een harde slag in het achterveld. Ze remmen 

dus sneller af. De nylon shuttles hebben meer een kogelbaan. Het is met een nylon shuttle dus moeilijker 

een tegenstander in het achterveld te dwingen, omdat de shuttle niet recht naar beneden valt. Daarnaast 

kun je veren shuttless met meer spin slaan. Dit houdt in hoe harder een shuttle ronddraait hoe stabieler en 

mooier een vlucht is. 

 

Gewicht/snelheid van de shuttle. 
Het gewicht van een shuttle moet tussen de 4,74 en 5,50 gram liggen. Ook wordt dit wel uitgedruk in 

grains; 1 grain = 0,0648 gram; een shuttle moet dus tussen de 73 en 85 wegen. Hoe zwaarder een shuttle, 

hoe sneller deze vliegt. Bij sommige merken wordt de snelheid aangegeven met een kleur, rood = snel, 

blauw = gewoon en groen = langzaam. 

 



MINI DIGI SHUTTLE 

 

Jaargang 38     Seizoen 2016-2017      Nummer 1-2017   

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

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: I 

Ineke Stam   

AC Verhoefweg 2a  

3641PC  MIJDRECHT   

Tel. 06-12814236  

ledenadministratie@veenshuttle.nl  

Recreanten commissie:  

Voorzitter:  Marja van Roon 0297-274403 recrean-

ten@veenshuttle.nl  

Leden: Nos Reyhani 

Trainer: Ron Sabbé  

trainer@veenshuttle.nl 

Wedstrijd commissie 

Voorzitter: Maaike de Vries 06-20032692   

wedstrijdcommisie@Veenshuttle.nl  

Trainer: Ron Sabbé   

trainer@veenshuttle.nl 

Jeugd commissie:  

Voorzitter: Rina Enderman 0297-285350  

jeugdcommissie@veenshuttle.nl  

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

jeugd trainer Roy Rademaker  

jeugdtrainer@veenshuttle.nl  

PR—Communicatie:  

 

Hans Bouman 06-51452106  

pr@veenshuttle.nl  

Webmaster:  

  

Jan Smit           

webmaster@Veenshuttle.nl  

Redactie:  

  

Oscar Grootegoed 0297-272099  

redactie@veenshuttle.nl  

Colofon 

mailto:jeugdtrainer@veenshuttle.nl
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Sponsoren Veenshuttle 

Elektrotechnisch installatie  

bedrijf REU-
 


