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In dit nummer: 

Wie denkt dat bad-
minton een elitesport 

is, zit mis.  

De meeste spelers 
zijn constant op zoek 

naar een goeie baan  

MINI DIGI SHUTTLE 

10 juni 2017 

Rabo 

Fietstocht 

Starten tussen 

9.00 - 14.00 uur 
 

(binnen tot 16:00) 

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, Bodegraven en Mijd-

recht. 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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Clubcampioenschap mix teams 2017 

 

Op 20-4-2017 hebben we sinds lange tijd weer een mix gespeeld. Nog wel niet helemaal met poules, 
maar we hadden een aardig deelnameveld, 16 koppels. Iedereen heeft 2 wedstrijdjes gespeeld en daar-
bij waren er 4 teams die allebei de wedstrijdjes gewonnen hadden. 
 
Dat waren: 
Frans en Isabelle, 
Jan en Cynthia, 
Marike en Rene, 
Erna en Oscar. 
 
De nieuwe dames deden ook goed mee, helaas moest Dascha zich wegens een blessure afmelden. Be-
terschap aan haar gewenst. 
 
We hopen dat iedereen leuke wedstrijdjes gespeeld heeft en dat we volgend jaar weer eens een echte 
mix clubkampioenschap kunnen houden. 
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Clubcampioenschap Single 2017 

Op 11 en 18 mei 2017 hebben we de singles gespeeld. Het was wel weer aardig warm en benauwd in de 
zaal, maar er werd toch goed doorgespeeld. 
Er waren 17 deelnemers die verdeeld waren in 3 poules. 
In de 1ste poule zaten 3 jeugdspelers, heel leuk dat ook zij meedoen. 
Helaas moest Nico  zich de 2de avond afmelden door een blessure. 
 
De stand van poule 1: 
1ste Sander 
2de Maaike, 
3de Melvin 
4de Nico 
5de Hanno 
6de Ruben. 
 
In poule 2 en 3 werd weer heftig gestreden. De winnaar van beide poules willen we nog tegen elkaar laten 
spelen, zodat we een echter clubkampioen hebben. Helaas verstapte Menno zich en wordt deze wedstrijd 
over 2 weken hervat. 
 
De uitslag van poule 2: 
1ste Menno 
2de Rob 
3de Hans 
4de Ruud 
5de Pieter 
 
De uitslag van poule 3: 
1ste Tristan 
2de Jan 
3de Oscar 
4de Rene 
5de Han 
6de Johan 
 
Han was de 2de avond ook geblesseerd en heeft de laatste 2 wedstrijden niet gespeeld. 
 
We wachten dus nog even op het vervolg om te weten te komen wie de clubkampioen singles van 2017 
wordt. 
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Competitieteams in het competitie seizoen2017-2018 

 

 

Goed nieuws voor Veenshuttle is dat het aankomende competitie seizoen er weer veel enthousiasme ge-

toond is om mee te doen. 

 

Er zijn vijf teams die voor Veenshuttle uitkomen in de competitie op verschillende niveaus en ook weer 

twee jeugdteams. 

 

De teams zijn als volgt samengesteld: 

 

 

Team 1: derde klasse: Frans, Rob, Tristan en Melanie 

 

Team 2: derde klasse: Han, Hans, Pieter en Johan 

 

Team 3: vijfde klasse: Ineke, Maaike, Danni, Oscar en Sander (jeugd speler) 

 

Team 4: Jeugd U 17 Klasse 2 Camiel, Kai, Ruben en Bart 

 

Team 5: Jeugd U 17 Klasse 2 Rosa, Amber, Niels en Ramon 

 

Wij wensen alle teams veel succes in het komende competitie 

seizoen toe! 
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 Badminton oefening 1 

Je speelt 1-1, 1-2 of 2-2  

Steeds hoog midden in het speelveld spelen, als je met z’n tweeën speelt speel je om de beurt. De overzijde smasht 

de shuttle terug 

Na een aantal keren wissel je van functie. 

B a d m i n t o n  o e f e n i n g  2  

Je speelt 1-1, 1-2 of 2-2 

De aangever speelt de shuttle steeds hoog achterin spelen, als je met z’n tweeën speelt speel pak je om en om de 

shuttle. 

Daarna gaat de aangever beurtelings hoog achterin en vlak over het net spelen 

De overzijde speelt de shuttle naar het midden van het speel veld terug. Dus je moet steeds van achter naar voren 

bewegen en terug. 

Na een aantal keren wissel je van functie. 

B a d m i n t o n  o e f e n i n g  3  

Sparren 

Speel samen op een half veld. Probeer het elkaar moeilijk te maken door de shuttle verassend en afwisselend te spe-

len, maar wel zo dat de shuttle nog net terug gespeeld kan worden. Dus speel met de ruimte van op het veld van je 

partner. 

 

B a d m i n t o n  o e f e n i n g  4  

King of the court 

 Maak een aantal veldje naast elkaar (afhankelijk van de ruimte/zaal die je hebt) 

 Speel 1 tegen 1 wedstrijdjes van een x aantal minuten 

 Na het einde van de wedstrijd schuift de winnar op naar rechts en de verliezer naar links. Als je op het meest 

rechtse veldje hebt gewonnen blijf je staan (kampioensveldje) en als je op het meest linkse veldje hebt verloren 

blijf je ook staan. 

 Bepaal een eind moment. Degene die op dat moment op het kampioensveldje heeft gewonnen is winnaar 

Ook kan je eventueel de volgende training of les verder gaan zo als je geëindigd bent. 

Badminton oefeningen om zelf te doen 
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Jaargang 38     Seizoen 2016-2017      Nummer 2-2017   

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    

  REURINGS 

Expert Mijdrecht 


